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Причины финансово-экономических кризисов 

Андриенко В.М.
кандидат экономических наук, доцент,

Одесский национальный политехнический университет

Статья посвящена рассмотрению научных подходов к исследованию сущности финансово-экономических 
кризисов. Представлен аналитический обзор публикаций на эту тему. Основной акцент сделан на методоло-
гию физики и синергетики в анализе экономических данных. Показано, что использование законов физики, 
теории хаоса и фрактального анализа в экономических процессах имеет вполне успешное применение в ис-
следованиях проблем стабильности и устойчивости финансово-экономических систем. 

Ключевые слова: финансово-экономический кризис, экономическая динамика, эконофизика, синергети-
ка, фрактальная размерность, мультифрактальность, теория хаоса.

Андрієнко В.М. ПРИЧИНИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ
Стаття присвячена розгляду наукових підходів до дослідження сутності фінансово-економічних криз. Здій-

снено аналітичний огляд публікацій на цю тему. Основний акцент зроблений на методологію фізики і синер-
гетики в аналізі економічних даних. Показано, що використання законів фізики, теорії хаосу і фрактального 
аналізу в економічних процесах має цілком успішне застосування в дослідженнях проблем стабільності і 
стійкості фінансово-економічних систем.

Ключові слова: фінансово-економічна криза, економічна динаміка, еконофізіка, синергетика, фракталь-
на розмірність, мультифрактальність, теорія хаосу.

Andrienko V.M. REASONS FOR FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
The article is devoted to the consideration of scientific approaches in the study of the essence of financial and 

economic crises. An analytical review of publications on this topic is presented. The main emphasis is on the meth-
odology of physics and synergetics in the analysis of economic data. It is shown that the use of the laws of physics, 
the theory of chaos and fractal analysis in economic processes, has quite a successful application in studies of 
stability of financial and economic systems.

Kеywords: financial and economic crisis, economic dynamics, econophysics, synergetics, fractal dimension, 
multifractality, chaos theory.

Постановка проблемы в общем виде. 
Возможность своевременно определять 
назревание кризиса становится одним из 
важнейших элементов системы управления 
экономикой. Поэтому исследование сущно-
сти кризисных явлений весьма актуально. 

На протяжении длительного времени уси-
лия ученых были направлены на прогнози-
рование кризисных ситуаций. Разработаны 
различные теории и методологии, но предска-
зать кризис 2008 г. с их помощью не удалось. 
Это свидетельствует о том, что в настоящее 
время нет эффективных методов отслежива-
ния трансформационных изменений финан-
сово-экономических систем. Теоретические 
модели не соответствуют эмпирическим дан-
ным. Поэтому продолжается поиск научных 
подходов для сближения теории и реальных 
процессов.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задачи). Цель статьи – обобщение 
опыта исследования причин кризисных явле-
ний и рассмотрение подходов на основе 
новых технологий анализа экономических 
данных. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Кризисные явления, их сущ-
ность, особенности, причины и послед-
ствия исследовали Д. Кейнс, Н. Кондратьев, 
В. Ленин, К. Маркс, Л. Мизес, Д. Рикардо и 
другие. Ученые рассматривали кризис как 
фазу экономического цикла, во время кото-
рой происходит восстановление нарушенных 
в ходе экономического развития пропорций.

Изложение основного материала иссле-
дования. В настоящее время среди эко-
номистов, которые признают цикличность, 
нет единства относительно природы этого 
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явления. В науке указываются различные 
экзогенные и эндогенные причины циклов 
(табл. 1) [1].

Известно, что основной причиной миро-
вого кризиса 2008 г. стал так называемый 
экономический «пузырь». «Пузырь» образо-
вался в результате продажи большого коли-
чества ценных бумаг по цене, значительно 
превышающей их реальную стоимость. При 
этом ни одна экономическая школа не выдви-
гала никаких предположений о свойствах, 
проблемах экономических «пузырей» и спо-
собах борьбы с ними.

Из последних работ, посвященных опреде-
лению симптомов крахов, наиболее известны 
исследования Д. Сорнетта [2]. В книге «Как 
предсказывать крахи на финансовых рын-
ках» он дает подробный обзор основных кра-
хов XХ века, описывает некоторые модели, 
объясняющие природу крахов, и предлагает 
метод, позволяющий распознавать предкри-
зисные ситуации. При этом он использует 
самые последние концепции современной 
науки – теорию критических явлений и слож-
ных систем. В частности, предлагает модель 
для распознавания «пузыря». Наблюдая за 
растущими системами, Д. Сорнетт сделал 
вывод, что перед крахами скорость роста 
цены финансового инструмента непостоянна 

и, как правило, ускоряется согласно експо-
ненциально-степенному закону. Таким обра-
зом, одним из признаков приближения краха 
является трендовое поведение рынка со сте-
пенным ускорением. На основании этого его 
Обсерватория Финансовых Кризисов раз-
работала систему предупреждающих зна-
ков для нестабильных растущих систем для 
отслеживания момента, когда «пузырь» лоп-
нет. 

В последние годы физики и математики 
существенно расширили традиционные эко-
номические методы анализа. Группа ученых-
эконофизиков, использующих физические 
методы и приемы для анализа экономических 
данных, опубликовала алгоритм, с помощью 
которого можно предсказывать даты паде-
ния финансовых рынков [3]. Алгоритм вклю-
чает экономическую теорию рационального 
ожидания и прогнозирования «пузырей», 
«стадное» поведение инвесторов и трейде-
ров, а также закономерности статистической 
физики. В частности, авторы используют 
теорию о точках бифуркации – критических 
состояниях системы, при которых она резко 
и необратимо меняет свои характеристики. 
Подробно методология изложена в пре-
принте статьи, доступном на сайте http://arxiv.
org:443/find/q-fin/1/au:+Giffin_A/0/1/0/all/0/1. 

Таблица 1
Причины циклов в некоторых экономических теориях

Теория Наиболее видные 
представители Объяснение причин циклов

Теория внешних 
факторов

У.С. Джевонс, X.М. 
Мор, А. Чижевский, 

Симанака Юдзи
Возникновение экономических циклов связывается 
с интенсивностью солнечных пятен

Теория 
промышленных 

циклов
К. Маркс, Ф. Энгельс

Возникновение кризисов обосновывается проти-
воречиями капитализма; периодичность кризисов – 
массовым обновлением основного капитала

Теория перена-
копления капи-

тала

М. Туган-Баранов-
ский, Г. Кассель, А. 

Афтальон

Кризисные явления возникают в результате обра-
зования диспропорций в структуре производства, т. 
е. перенакопления основного капитала

Кредитно-денеж-
ная концепция Р. Хоутри, И. Фишер Кризисы возникают в результате нарушений в 

области денежного спроса и предложения

Кейнсианская 
теория Дж. М. Кейнс

Цикл рассматривается как результат взаимодей-
ствия между движением национального дохода, 
потреблением и накоплением капитала, слабостью 
рыночного механизма

Теория  
нововведений Й. Шумпетер

Циклический процесс экономического роста обус-
ловлен скачкообразным характером осуществле-
ния технических изобретений и нововведений

Теория недопо-
требления

Ж. Сисмонди, К. 
Робертус-Ягецов

Экономические кризисы коренятся в недостаточ-
ности потребления, падении доли заработной 
платы в национальном доходе

Монетарная 
теория М. Фридмен Циклический характер производства объясняется 

нестабильностью денежного обращения
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В 2007–2008 гг. исследовательский кол-
лектив из Китая, Швейцарии и Бельгии пред-
сказал даты резкого снижения двух китайских 
фондовых индексов – Shanghai Composite и 
Shenzhen Stock Exchange Component (SSE 
Component). 

Э. Петерс в результате своих исследова-
ний пришел к выводу, что во многих стати-
стических рядах макроэкономических показа-
телей наблюдается долговременная память 
[4]. Классическим примером такой динамики 
является ВВП США. Анализ доходностей 
акций украинских и российских компаний 
свидетельствует о присутствии долговремен-
ной памяти в их статистических рядах [5; 6]. 
Более того, для развивающихся экономик 
характерно наличие долговременной устой-
чивости и краткосрочной нестабильности. 
В [7; 8] показано, что современный фондо-
вый рынок является сложной нелинейной 
системой. В нем присутствует хаотическая 
составляющая. Поэтому для исследования 
динамических и структурных характеристик 
рынков целесообразно применение методов 
нелинейного анализа на основе методологии 
синергетики [9]. Для этого используется аппа-
рат теории случайных матриц, теория хаоса, 
методы мультифрактального и вейвлет-ана-
лиза, методы анализа рекуррентных диа-
грамм, энтропийные методы и тому подобное. 
Так, например, в [10] показано, что мультиф-
рактальный спектр финансовых рядов дан-
ных проявляет специфическое поведение 
при кризисных обвалах. Накануне кризиса он 
сужается, и экстремум смещается к нулю. В 
статье [11] на основе рекуррентного анализа 
(на примере котировок фондового индекса 
S&P500) сделан вывод о том, что наиболее 
информативной мерой для устойчивости 
рынка является ламинарность исследуемых 
данных. Ламинарное движение – это движе-
ние без быстрых и беспорядочных изменений 
скорости. Такое движение возможно только 

до некоторого критического значения числа 
Рейнольдса, после которого оно переходит в 
турбулентное состояние. 

Однако вопросы универсальности приве-
денных показателей требуют обсуждения. 

В работе [12] дано статистическое описа-
ние трех фондовых рынков (США, Украины 
и России) методами хаотической динамики 
и математической статистики. На основе 
использования показателя Херста выделены 
два статистических цикла в числовых рядах 
индекса DJI, описывающие зарождение и раз-
витие мирового финансового кризиса 2007–
2008 гг. Проведено моделирование устой-
чивости и качественный анализ фондовых 
рынков США, Украины и России за 2007–2008 
гг. на основе построения проекции фазового 
пространства соответствующего «черного 
ящика» на плоскость «логарифм показателя 
Херста – скорость изменения логарифма 
показателя Херста».

В [13] описаны результаты исследования 
фрактальных свойств временных рядов миро-
вых фондовых индексов с целью выявления 
закономерностей в предкризисные периоды 
на основе R/S анализа. Рассмотрены значе-
ния мировых индексов на момент закрытия 
торгов за период 2000–2014 гг. Показано, что 
в предкризисные периоды на всех рынках 
увеличивалась фрактальная размерность 
пространства эмпирических данных. Это сви-
детельствует о том, что динамика рынков ста-
новится менее устойчивой и более непред-
сказуемой. 

Приведем для примера Украинский фон-
довый индекс ПФТС. На рис. 1 приведены 
графики ежедневных значений индекса 
ПФТС на момент закрытия торгов за период 
2005–2008 гг.  

Из рисунка видно, что в предкризисный 
период индекс демонстрировал поступа-
тельный рост, а в 2008 г. произошло резкое 
изменение тенденции. График 2005 г. – это 
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Рис. 1. Динамика индекса ПФТС в 2005–2008 гг.
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практически гладкая линия, то есть индекс 
проявляют незначительные флуктуации. 
В период 2006–2007 гг. график становится 
зазубренными, индекс меняет направление 
чаще. Аналогичная картина наблюдается и 
в 2003 г. перед «оранжевой революцией», и 
в 2013 году, когда также имела место нега-
тивная тенденция. Таким образом, можно 
предположить, что возникновение описанной 
ситуации может быть предвестником кризиса. 

В таблице 2 приведены значения показа-
теля Херста H  и волатильности для украин-
ского индекса ПФТС. Показатель Херста свя-
зан с фрактальной размерностью D  простым 
соотношением D + H = 2. Поэтому о фрак-
тальной размерности судят по значению  .

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что в основном индекс ПФТС проявляет пер-
систентные свойства, а в 2003, 2007 и 2013 гг. 
происходит изменение свойств индекса, он 
становится антиперсистентным. Трендоу-
стойчивость сменяется неопределенностью. 
Волатильность при этом сильно возрас-
тает. Таким образом, качественное измене-
ние состояния рынка проявляется довольно 
четко. Можно предположить, что существует 
вероятность определения возникновения 
нестабильной ситуации при изменении дина-
мики показателя Херста, то есть при измене-
нии фрактальной размерности эмпирических 
данных.

Приведенные исследования показали, что 
в предкризисный период меняется размер-

ность пространства, в котором находится 
система, а также меняются свойства и пара-
метры системы. Поэтому наряду с макроэко-
номическими показателями анализу должны 
подвергаться показатели, которые отражают 
эти характерные особенности финансово-
экономической динамики. 

Выводы с этого исследования. Рассмо-
тренные подходы позволяют лучше понять 
экономические процессы. Однако каждый 
отдельно взятый метод не решает постав-
ленной проблемы. В условиях глобализации 
современная экономика представляет собой 
сложную систему, динамику которой нельзя 
отобразить одним или несколькими факто-
рами. Она движется в многофазовом про-
странстве. Движение таких систем описы-
вается дифференциальными уравнениями, 
которые остаются неизвестными. Поэтому 
нужна методология интеллектуального мони-
торинга, которая позволит проникнуть в глу-
бину происходящих процессов, даст возмож-
ность выявить скрытые закономерности и 
предупредить о приближении турбулентности.

Дальнейшее развитие исследований пред-
ставляется в создании новой теории, содер-
жащей все основные факторы, влияющие на 
кризисный процесс. При этом использование 
законов физики, синергетических методов и 
современных аналитических и информаци-
онных технологий в экономических процес-
сах имеет большой потенциал для точного 
прогнозирования будущего.

Таблица 2 
Значения показателя Херста индекса ПФТС

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Показатель Херста 0,44 0,38 0,59 0,57 0,53 0,49 0,56 0,65 0,60 0,52 0,61 0,48
Волатильность 0,41 0,48 3,07 1,45 2,70 12,02 20,16 8,82 6,73 13,99 5,68 1,32
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У статті приділено увагу дослідженню страхового ринку України та його конкурентоспроможності на вка-
заному ринку послуг. Досліджено сучасний стан та проведено аналіз конкурентоспроможності вітчизняного 
страхового ринку за підходами до системи кількісних оцінок та критеріїв на основі статистичних даних. На-
ведено переваги та недоліки страхового ринку даного регіону. Запропоновано варіанти вирішення проблем 
та розвитку страхового ринку.

Ключові слова: страхування, конкурентоспроможність страхового ринку, страховий ринок України, аналіз 
конкурентоспроможності страхування в Україні.

Лимаренко Ю.В., Жаринова А.Г. СТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ И КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТЬ ДАННОГО РЫНКА УСЛУГ

В статье уделено внимание исследованию страхового рынка Украины и его конкурентоспособности на 
указанном рынке услуг. Исследовано современное состояние и проведен анализ конкурентоспособности от-
ечественного страхового рынка по подходам к системе количественных оценок и критериев на основе стати-
стических данных. Приведены преимущества и недостатки страхового рынка данного региона. Предложены 
варианты решения проблем и развития страхового рынка.

Ключевые слова: страхование, конкурентоспособность страхового рынка, страховой рынок Украины, 
анализ конкурентоспособности страхования в Украине.

Limarenko Y.V., Zharinova A.G. THE FORMATION OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE AND COM-
PETITIVENESS OF THE SERVICES MARKET

The article focus on the research of insurance market in Ukraine and its competitiveness on the market specified 
services. The modern state and the analysis of the competitiveness of the domestic insurance market approaches 
for quantitative assessment system and criteria on the basis of statistics. Benefits and drawbacks of the insurance 
market in the region. Proposed solutions to the problems and development of the insurance market.

Keywords: іnsurance, competitive insurance market, the insurance market of Ukraine, analysis of competitive 
insurance Ukraine.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині український страховий ринок, 
на жаль, не є повноцінною ефективною 
фінансовою складовою частиною економіч-
ної системи. Страховий ринок знаходиться на 
етапі розвитку та потребує більш поглибле-
ного вивчення, адже аналітичних матеріалів 
та наукових досліджень недостатньо, щоб 
страхові компанії ефективно функціонували.  

Одними з основних проблем є недорозви-
неність, недосконалість, наявність прогалин 
та суперечливих правових норм, а також від-
сутня цілеспрямована державна політика у 
сфері страхування.

Велике значення для ефективного функці-
онування економіки, підвищення соціального 
добробуту населення має розвиток страхо-
вого ринку України. Боротьба страхових ком-

паній спрямована на досягнення лідируючих 
позицій на страховому ринку. В умовах суво-
рої конкуренції адекватна оцінка конкуренто-
спроможності страхового ринку є актуальним 
питанням, вирішення якого дає змогу обґрун-
товано обирати шляхи досягнення конкурент-
них переваг та стратегічні напрями діяльності. 
Сучасний страховий ринок України свідчить 
про те, що страхування як частина фінансової 
системи не повною мірою виконує свою роль.

У результаті проведеного дослідження був 
проаналізований стан конкурентоспромож-
ності страхового ринку України. За проаналі-
зованими даними було запропоновано вирі-
шення певних недоліків у сфері страхування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Важливий внесок у дослідження ринку 
страхових послуг зробили такі західні еконо-ЕК
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місти: Д. Блад, Н.Ф. Галагуза, Є.М. Гендзе-
хадзе, О.С. Іоффе, В.Р. Ідельсон, Д.І. Мейєр, 
В.К. Райхер та ін. Серед українських учених 
можна виділити таких, як В.Д. Базилевич, 
Н.М. Внукова, О.Д. Заруба, А.М. Єрмошенко, 
С.С. Осадець, В.Й. Плиса, М.В. Римар, 
К.В. Шелехов, Б.С. Юровський.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – аналіз діяльності 
страхового ринку України та конкурентоспро-
можності компаній-страховиків, дослідження 
страхового ринку інших країн та порівняння 
його з вітчизняним.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження.  Ринкова конкуренція життєво необ-
хідна для економічної системи, адже гаран-
тує, що товари продаватимуться споживачеві 
за ціною, у кількості та за якістю, що відпо-
відають попиту і пропозиції.  Завдяки Закону 
України «Про страхування», прийнятому в 
квітні 1999 р., на українському страховому 
ринку з’явилися правила та умови різних між-
народних страхових корпорацій та груп [1].

Страхування – одна з форм охорони май-
нових й особистих інтересів застрахованих, 
які сплачують внески (премії) до страхових 
організацій і дістають відшкодування втрат, 
що виникають унаслідок стихійного лиха  і 
нещасних випадків (страхування від недуг, 
страхування від вогню (пожеж), крадіжок, 
страхування життя та ін.) [2].

Сучасне законодавство України дає таке 
визначення страхування: страхування – вид 
цивільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів громадян та юридичних 
осіб у разі настання певних подій (страхових 
випадків), визначених договором страхування 
або чинним законодавством, за рахунок 
грошових фондів, що формуються шляхом 
сплати громадянами та юридичними особами 
страхових платежів (страхових внесків, стра-
хових премій) [3].

Основним завданням страхових компаній 
є підвищення рівня страхових виплат, адже в 
Україні середнє його значення є значно ниж-
чим, аніж світові стандарти. Зростання рівня 
страхових виплат понад певних критичних 
його значень може призвести до збільшення 
ризику неплатоспроможності страховика, що 
вимагає, насамперед, установлення кращого 
та критичного рівнів страхових виплат та 
впровадження заходів для їх досягнення та 
підтримки.

Основною діяльністю страхової компанії є 
операції зі страхування та перестрахування, 
що є метою їх створення та функціонування. 

На відміну від ринків розвинутих країн 
страхові ринки країн із перехідною економі-
кою, до яких належить й Україна, знаходяться 
ще в стадії формування [4].

Основні підходи до страхування в зарубіж-
них країнах зводяться до його значної ролі 
у різних сферах виробництва та фінансово-
кредитної системи. 

Страхові компанії США – це багатофунк-
ціональні фінансово-кредитні установи, хол-
динги, які через дочірні компанії, крім стра-
хування, займаються наданням кредитів, 
здійснюють чекове обслуговування клієн-
тів, операції з нерухомістю, цінними папе-
рами, управляють майном та капіталом за 
дорученням своїх клієнтів. Це сприяє зміц-
ненню фінансової стійкості страховиків у разі 
несприятливих ситуацій з окремими видами 
страхування. На страховому ринку США пра-
цює понад 8 тис. компаній, які займаються 
майновим страхуванням, і близько 2 тис. ком-
паній – страхуванням життя. За організаційно-
правовою формою це акціонерне товариство 
та товариство взаємного страхування. Най-
більшим попитом серед американців (три 
чверті усіх доходів страхування життя) корис-
туються такі види страхування життя, як стра-
хування на випадок смерті і страхування-вне-
сок. Страхування-внесок передбачає виплату 
страхової суми після досягнення страховою 
особою обумовленого договором віку. Анало-
гом вітчизняного виду страхування є страху-
вання на дожиття, що проводиться разом зі 
страхуванням на випадок смерті.

У Швейцарії клієнтами страхових компа-
ній є практично всі фінансово-кредитні уста-
нови, промислові, торговельні, транспортні та 
сільськогосподарські підприємства. Однією з 
умов успішної діяльності страхових компаній 
є їх активна інвестиційна діяльність на ринку 
капіталу [5].

В Японії страхування здійснюється при-
ватними страховими компаніями, держав-
ними організаціями і кооперативами. При 
цьому приватні компанії і державні організа-
ції зайняті пошуком прибуткових сфер для 
вкладання коштів, які накоплені від страхових 
внесків, діючи на національному і міжнарод-
ному рівнях, їхня мета – зростання власних 
доходів, тому вони страхують тільки надійних 
партнерів [6, c. 39].

На страховому ринку Великобританії спе-
ціальний орган страхового нагляду в складі 
Департаменту торгівлі та промисловості має 
досить широкі повноваження щодо органі-
заційної ролі та втручання в діяльність стра-
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хових компаній. У разі встановлення фактів 
порушення правил страхування до страхової 
компанії застосовуються карні санкції аж до 
закриття [6, c. 38].

Велика частка страхового ринку України 
зайнята іноземним капіталом. Основна група 
страховиків з іноземним капіталом (близько 
50) представлена фінансово-страховими 
групами Австрії, Великобританії, Казахстану, 
Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, 
Франції, Швеції та ін. 

Збільшення числа компаній з іноземним 
капіталом може призвести, з одного боку, до 
використання світового досвіду якості обслу-
говування у галузі страхування та перестра-
хування, а з іншого – до витіснення зі страхо-
вого ринку вітчизняних компаній (табл. 1).

Станом на 2012 р. показник загальної кіль-
кості страховиків, що мають іноземний капітал 
у статутному фонді, становив більше 26%.

Конкурентоспроможність страхового ринку 
можна досліджувати за допомогою системи 
кількісних оцінок і критеріїв, які повинні вклю-
чати такі підходи:

‒ аналіз меж ринку страхових послуг;
‒ вивчення щільності страховиків на ринку;
‒ аналіз відкритості ринку страхових послуг, 

або співвідношення експорту та імпорту;
‒ дослідження ємності страхового ринку;
‒ аналіз ступеня монополізації страхового 

ринку;

‒ аналіз конкурентоспроможності страхо-
вого ринку;

‒ оцінка інтегральної конкурентоспромож-
ності;

‒ виявлення бар'єрів входу і виходу на 
страховий ринок;

‒ визначення меж капіталізації страховиків 
[8].

Розрахунок щільності страховиків на 
ринку як співвідношення кількості страхо-
вих компаній (307 страхових компаній ста-
ном на 31.03.2017 [9]) на кількість населення 
(42 522 767 осіб на 1 квітня 2017 р. [10]) пока-
зує сім-вісім компаній на 1 млн. жителів. 

Важко говорити про оцінку, чи є цей показ-
ник високим, чи ні, але, звертаючи увагу на 
світовий рейтинг, це свідчить про високий 
кількісний установлений розвиток страхового 
ринку України.

Відкритість ринку страхових послуг можна 
оцінювати за імпортом страхових послуг 
(у І кварталі 2017 р. – 67,7 млн. дол. США) у 
співвідношенні до загального обсягу націо-
нального страхового ринку (10 895,9 млн. грн. 
станом на І квартал 2017 р.) [9]. Це свідчить 
про відокремленість українського ринку стра-
хування від світового.

Місткість страхового продукту і значення 
послуг страхового ринку в І кварталі 2017 р. в 
Україні, котрі визначаються співвідношенням 
обсягу страхового ринку (10 895,9 млн. грн.) 

Таблиця 1 
Перелік страхових компаній за участю іноземного капіталу на страховому ринку 

України [7]
Країна 

походження
Іноземна компанія – 
засновник (акціонер) Дочірня українська страхова компанія

Австрія
Wiener Stadtische СК «Юпітер»

Grazer Wechselseitige (Gra We) СК «Глобус»
WSV СК «Граве Україна»

Італія Generali Group СК «Гарант-Авто»
СК «Гарант-Лайф»

Німеччина ERGO СК «ЮТИКО»
Нідерланди  Fortis СК «Еталон – Життя»

Польща PZU PZU – Україна
США AIG ALICO – AIG Life

Росія 

ИНГОССТРАХ

СК «ИНГО Україна»
СК «ПРОСТО – страхування»
СК «ПРОСТО – страхування.  

Життя і пенсія»

РОСНО – Allians СК «Allians – РОСНО – Україна»
СК «РОСНО – Україна»

Росгосстрах СК «Провідна»
Франція BNP ParibasGroup СК «Український страховий альянс»
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до ВВП (2, 645 млрд. грн.) становить 0,4%. 
Такий показник є дуже низьким [11].

Стосовно показників концентрації страхо-
вого ринку України в 2015 р. (для топ-3, топ-
10, топ-20, топ-50 та топ-100 страхових ком-
паній), які надані Національною комісією, яка 
здійснює регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг, концентрація на страховому ринку 
України страхування іншого, ніж страхування 

життя, відносно велика: 99,9% сегменту ринку 
займають 200 страхових компаній. Інша ситу-
ація склалася у сегменті страхування життя, 
де 99% ринку приходиться на 20 компаній. 
Щодо ситуації у секторі страхування життя, то 
99% – це 20 компаній [14].

Підтвердженням немонополізованості 
ринку страхування в Україні є те, що частка 
валових премій компаній страхування є ниж-

Таблиця  2
Показники фінансової та страхової (ФС) галузі за регіонами України [12]

Область

Випуск ФС 
діяльності,  

2014 р.

Валова додана 
вартість ФС 
діяльності,  

2014 р.

Частка 
ФС галузі 
у валовій 
доданій 
вартості  

в 2014 р.,%

Обсяг експорту 
страхових послуг у 

2015 р.

 млн.  
грн.

частка 
регіону,%

 млн.  
грн.

частка 
регіону,%

тис. 
дол. 
США

частка 
експорту 

всіх 
послуг,%

Україна 116826 100 70601 100 75,1 46111,1 0,47
Вінницька 1179 1 713 1 1,9 0 0
Волинська 1128 1 721 1 3,3 0 0
Дніпропетровська 8441 7,2 5084 7,2 3,5 49,0 0
Донецька 6257 5,4 3879 5,5 3,9 0 0
Житомирська 1094 0,9 639 0,9 2,4 0 0
Закарпатська 909 0,8 517 0,7 2,3 0 0
Запорізька 2463 2,1 1520 2,2 2,8 581,7 0,4
Івано-Франківська 1308 1,1 769 1,1 2,3 0 0
Київська 1586 1,4 938 1,3 1,4 - -
Кіровоградська 607 0,5 374 0,5 1,5 0 0
Луганська 1643 1,4 1005 1,4 3,7 0 0
Львівська 3864 3,3 2458 3,5 3,7 0 0
Миколаївська 948 0,8 550 0,8 1,7 0 0
Одеська 3550 3 2190 3,1 3,3 276,9 0
Полтавська 1746 1,6 1106 1,6 1,9 - -
Рівненська 902 0,8 530 0,8 2,1 0 0
Сумська 1083 0,9 655 0,9 2,4 0 0
Тернопільська 806 0,7 498 0,7 2,5 0 0
Харківська 5571 4,8 3326 4,7 3,9 0 0
Херсонська 738 0,6 467 0,7 2,2 0 0
Хмельницька 1053 0,9 597 0,8 2,1 0 0
Черкаська 1286 1,1 762 1,1 2,3 93,1 0,5
Чернівецька 684 0,6 402 0,6 2,8 0 0
Чернігівська 988 0,8 601 0,8 2,4 0 0
м. Київ 66992 57,3 40300 57,1 12,8 33919 1,3

Таблиця 3
Кількість страхових компаній [9; 13]

Кількість страхових 
компаній

Станом на 
31.12.2014

Станом на 
31.12.2015

Станом на 
30.09.2015

Станом на 
30.09.2016

Станом на І 
квартал 2017

Загальна кількість 382 361 368 323 307
у т. ч. СК non-Life 325 312 318 280 268
у т. ч. СК Life 57 49 50 43 39
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чою за показники, котрі визначають стан-
дарти монополізації. Так, станом на І квартал 
2017 р. у сегменті страхування життя частка 
лідера по страхових преміях «Мет лайф» 
становила 48,02%, частка топ-3 компаній 
«ТАС» (приватне) та «ПЗУ Україна страху-
вання життя» – 36,7%, топ-4 компаній «АСКА-
ЖИТТЯ» – 13,56%. [15].

У 2016 р. на страховому ринку України 
вели свою діяльність ліцензованих 55 наці-
ональних страхових та перестрахових бро-
керів, більшість з яких (43 одиниці, або 78%) 
знаходилися у місті Києві, по два – у Львові, 
Харкові, по одному – у містах обласного зна-
чення Одесі, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі та 
чотири – у маленьких містах та селах Київ-
ської, Запорізької та Рівненської областей; 
13 іноземних страхових та перестрахових – 
брокери з Німеччини (один брокер), Латвії 
(чотири брокери), Італії (один брокер), Швей-
царії (три брокери), Литви (один брокер), Чехії 
(один брокер), Австрії (два брокери). 

Загальний коефіцієнт прибутковості влас-
ного капіталу українських страхових компа-
ній у І кварталі 2017 р. за такими розрахун-
ками, як відношення загального прибутку за 
вирахуванням податків (чистий прибуток – 
589 36,4 грн.) до вкладеного та надлишкового 
капіталу (власний капітал – 27,42 млн. грн.) 
за національними бухгалтерськими стандар-
тами, дорівнює 2% (8% за рік за приблизними 
розрахунками), що є нижчим за нормативні 
13–15% [16]. Тобто страхова діяльність в 
Україні є прибутковою та конкурентоспро-
можною на фоні інших галузей. На світовій 
арені імідж України визначається і за такими 
рейтинговими позиціями, як індекс економіч-
ної свободи, за яким у 2017 р. Україна посіла 
166-е місце, тим самим належачи до репресо-
ваних економік (збільшила показник із 46,8 до 
48,1 бали зі 100 можливих) [17]. 

Висновки з цього дослідження. Проана-
лізувавши всі елементи рейтингу конкуренто-
спроможності України на міжнародному стра-
ховому ринку, можемо зробити висновок про 

дуже низьку конкурентну якість страхового 
ринку України, хоча в загальному рейтингу 
світової конкурентоспроможності страхової 
галузі країна є доволі конкурентоспроможною.

Стосовно недоліків страхового ринку, то 
актуальною проблемою, що має найбільший 
вплив на всі показники ринку, є недовіра насе-
лення та господарських суб’єктів до компа-
ній-страховиків. Саме цю причину називають 
громадяни, які не мають жодного страхового 
полісу, головною причиною свого небажання 
страхуватися. Це є значним мінусом в обігу 
страхування стосовно населення.

Недостатнім є розвиток інституту актуаріїв, 
це вказує на про слабкість сектору страху-
вання життя та неготовність страхового сек-
тору до впровадження пенсійного й медич-
ного страхування. Майже відсутній зовнішній 
спеціалізований аудит страхових компаній. 
І взагалі в Україні немає професійних ком-
паній (агентств) із визначення рейтингів ком-
паній-страховиків та інших структур ринку 
страхування, що є свідченням низького рівня 
розвитку страховиків і недостатнього рівня 
вимогливості до них державних наглядових 
органів, а також  одним із факторів непрозо-
рості страхового ринку, недостатньої поін-
формованості населення про стан і діяльність 
страхових компаній. Це свідчить про відсут-
ність цілеспрямованої державної політики у 
сфері страхування.

Населення має бути впевненим у прозо-
рості діяльності страхових компаній та бути 
проінформованим про їх стан. Збільшення 
впливу та рівня вимогливості до страхових 
компаній державних наглядових органів, удо-
сконалення законодавства у сфері страху-
вання зміцнить упевненість людей у своєму 
майбутньому та додасть їхньої довіри до 
вітчизняних страхових компаній.

Також можна додати, що недорозвине-
ність, недосконалість, наявність прогалин та 
суперечливих правових норм указують на те, 
що є куди рухатися і рости, розвиватися та 
вдосконалюватися.
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У статті розглянуто воєнно-економічні аспекти організації та управління діями німецько-фашистської вла-
ди на окупованих територіях колишнього Радянського Союзу, зокрема України. На основі документів аналі-
зуються окремі напрями формування грабіжницької воєнно-економічної політики Німеччини в загарбаних об-
ластях України, досліджуються особливості колоніалістських планів інтегрування української промисловості 
до ВПК третього рейху.  

Ключові слова: економічна політика, воєнна економіка, окуповані області, ВПК, воєнно-адміністративна 
система управління.

Матвеев С.П. ПРЕСТУПНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА ОККУПИРО-
ВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье рассмотрены военно-экономические аспекты организации и управления действиями немецко-
фашистской власти на оккупированных территориях бывшего Советского Союза, в частности Украины. На 
основе документов анализируются отдельные направления формирования грабительской военно-экономи-
ческой политики Германии в захваченных областях Украины, исследуются особенности колониалистских 
планов интеграции украинской промышленности в ВПК третьего рейха.

Ключевые слова: экономическая политика, военная экономика, оккупированные области, ВПК, военно-
административная система управления.

Matveev S.P. CRIMINAL ECONOMIC POLICY NAZI GERMANY IN THE OCCUPIED TERRITORY OF UKRAINE 
DURING WORLD WAR II

In the article the military and economic aspects of management and operations Nazi authorities in the occupied 
territories of the former Soviet Union and Ukraine in particular. Based on documents reviewed in forming some 
predatory military-economic policy of Germany in the captured areas of Ukraine, Peculiarities of colonialist plans of 
Ukrainian integration to MIC industry Third Reich.

Keywords: economic policy, war economy, the occupied area, the defense industry, military and administrative 
system.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У 2015 р. світ відзначав 70-ту річ-
ницю перемоги над нацистською Німеччиною 
і закінчення Другої світової війни, і ми пови-
нні не допустити можливості появи неона-
цистських спрямувань, повторення злочинів 
фашизму перед людством. Між тим виникає 
багато запитань щодо умов та обставин, які 
призвели до розв’язування війни, загибелі 
мільйонів людей, величезних утрат для госпо-
дарства країн Європи.

Вибір теми статті пов’язаний із необхід-
ністю вивчення процесів організації економіки 
та управління, що відбувалися під час під-
готовки та ведення воєнних дій Німеччиною 
проти народів Радянського Союзу у роки Дру-
гої світової війни, методів забезпечення еко-
номічної безпеки нацистського режиму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки в ЗМІ, науковій та науково-попу-
лярній літературі різних країн з’явилися роботи, 
в яких трактується діяльність керівництва 
фашистської Німеччини виключно як аван-
тюрні, необдумані та не забезпечені ретель-
ною підготовкою дії. У цих матеріалах виклада-
ються уявлення про неспроможність Адольфа 
Гітлера адекватно оцінювати обстановку та 
приймати зважені рішення. Тим самим уся від-
повідальність за воєнні злочини лягає тільки 
на нацистську верхівку Німеччини. Інші точки 
зору базуються на уявленні про загальну лег-
коважність політики, яку проводило фашист-
ське керівництво, відсутність чітких цілей та 
завдань окупації країн Європи, висвітлюють усі 
воєнно-політичні акції як низку безвідповідаль-
них афер [6, с. 98; 7, с. 112; 8, с. 218; 9, с. 121].ЕК
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Таким чином, недооцінюється потуж-
ність та організованість воєнно-економічної  
машини фашистської Німеччини, знижується 
відповідальність представників  режиму  на  
всіх функціональних та лінійних рівнях. 

З іншого боку, актуальність теми пов’язана 
з неодноразовими висловленнями керівни-
цтвом Російської Федерації, в яких роль пере-
можця відводиться виключно російському 
народові, Російській державі, недооцінюється 
внесок інших народів СРСР, зокрема народу 
України. Отже, виникає необхідність аналізу 
становища на окупованих територіях із пози-
цій економічної та воєнної історії та встанов-
лення історичної справедливості. 

Значна кількість публікацій радянських 
часів страждає традиційною однобокістю в 
розгляді економічних планів агресії Німеч-
чини проти СРСР, яка виключає регіональну 
диференціацію аналізу окупаційної політики 
Німеччини [1; 7; 8]. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є спроба на основі 
архівних статистичних та фактичних матері-
алів розглянути підготовку до війни з Радян-
ським Союзом та господарську діяльність 
окупаційної влади на захоплених територіях 
України 

та інших радянських республік  під час 
самих воєнних дій із погляду сучасних вимог 
наукової організації та управління, прояву 
всіх його функцій та реалізації всіх складо-
вих частин. Щодо викладення результатів 
наукових досліджень у статті поряд з іншими 
науковими методами використовується про-
блемно-хронологічний принцип побудови.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ціль і організація воєнно-економіч-
них дій проти Радянського Союзу були визна-
чені заздалегідь, до початку війни. Так, ще 
28 лютого 1941 р. на зборах у генерал-майора 
Томаса був складений проект організації 
«Ольденбург» (у подальшому – «Економічний 
штаб Ост»), який був створений для економіч-
ного спустошення Радянського Союзу.

Особливе значення фашистський режим 
приділяв захвату України. У своїй бесіді зі 
словацьким прем’єром Тісо  Гітлер зазна-
чав: «Якщо Україна буде управлятися євро-
пейськими методами, ми вилучимо з неї у 
три рази більше. Ми зможемо забезпечити 
Європу в необмеженій кількості всім тим, що 
там можна виробляти. Схід має все в необме-
женій кількості: залізо, вугілля, нафту і землю, 
на якій може зростати все, у чому має потребу 
Європа.». Ці «європейські методи управ-

ління», які проводили гітлерівці, коштували 
народу України 4 497 тис. загиблих [10, с. 876].

13 березня 1941 р. у Директиві началь-
ника штаба верховного головнокомандування 
збройних сил Німеччини вказується, що 
єдине керівництво господарськими інстанці-
ями в районі бойових дій і на окупованій тери-
торії доручено рейхсмаршалу Герингу, який ці 
обов’язки поклав на начальника управління 
воєнної економіки і промисловості штабу 
збройних сил генерал-майора Томаса [1].

29 квітня 1941 р. на нараді Гітлера з 
керівництвом вермахту був обговорений 
господарський розділ плану «Барбаросса-
Ольденбург», в якому визначені лінійна, 
функціональна та територіальна структура 
економічного штабу особливого призначення 
«Ольденбург» (п’ять господарських інспек-
цій, 23 господарських команд та 12 філій), 
обов’язки та компетенція четвертого еконо-
мічного відділу штабу армій [2].

20 червня 1941 р., за два дні до нападу 
на СРСР, у виступі рейхслейтера А. Роз-
енберга, рейхсміністра зі справ окупованих 
східних областей, були названі дві головні 
цілі: «... Перед нами стоять два гігантських 
завдання:

1) забезпечити продовольче постачання і 
воєнне господарство Німеччини;

2) назавжди звільнити Німеччину від полі-
тичного тиску зі Сходу. Це політична мета 
боротьби» [5].

Виходячи з вищезазначеного, можна зро-
бити висновки, що, крім демагогічних висловів, 
перед початком війни в Німеччині була прове-
дена значна робота з організації, визначення 
цілей та завдань, планування дій з окупації 
територій Радянського Союзу,  підкорення 
його народів.  Причому на першому місці зна-
ходилися цілі економічного характеру. Відпо-
відно, і війна планувалася як загарбницька.

За сучасними оцінками, ще до затвер-
дження остаточного варіанту  плану «Барба-
росса» в ході воєнної кампанії 1941 р. голо-
вний удар повинен був наноситися групою 
армій «Південь» у напрямку Донбасу для ско-
рішого захвату території України, її виробни-
чого комплексу і природно-ресурсного потен-
ціалу. Така стратегія найбільш відповідала 
колоніальній політиці нацистської верхівки та 
інтересам германських монополій. Подальше 
розроблення планів нападу на СРСР пока-
зало більш перспективним із погляду тактики 
наступ групи «Центр».

Головні завдання економічного погра-
бування народів та територій Радянського 
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Союзу найбільш яскраво представлено дирек-
тивою Германа Геринга (так звана «Зелена 
папка»), яка була призначена для орієнтації 
воєнного керівництва та економічних інстан-
цій щодо економічних завдань в окупованих 
східних областях [3; 4]. Вона містить указівки 
про забезпечення постачання військам ресур-
сів із території Радянського Союзу і вказівки 
військовим частинам про допомогу госпо-
дарським органам. У цьому документі були 
визначені першочергові завдання – викорис-
тання окупованих областей для отримання 
сільськогосподарської продукції і нафти та 
головні напрями збереження вибраних галу-
зей промисловості. У подальшому «Зелена 
папка» була інтегрована в чотирирічний план 
економічного розвитку Німеччини, за який 
відповідав перед фюрером безпосередньо 
Г. Геринг.

Подальша конкретизація планів еконо-
мічного пограбування намічених до окупації 
територій Радянського Союзу знайшла місце 
в першому пункті «Зеленої папки» Геринга. 
Використання областей, які підлягають оку-
пації, повинне проводитися передусім у сфе-
рах продовольчої і нафтової галузей госпо-
дарства. Отримати для Німеччини якомога 
більше продуктів харчування і нафти – це 
головна економічна мета компанії. Абсо-
лютно недоречна точка зору, нібито окуповані 
області повинні бути якомога скоріше при-
ведені до ладу, а їх економіка відбудована. 
Напроти, відношення до окремих частин кра-
їни повинно бути диференційованим. Розви-
ток і підтримання порядку належить забез-
печувати в тих областях, де можна отримати 
значні резерви сільськогосподарських про-
дуктів і нафти.

У другому пункті цього ж документу зазна-
чається, що в інтересах Німеччини особливу 
увагу потрібно приділити роботам із відбу-
дови транспорту. Роботи включають у себе 
дорожнє будівництво, будівництво залізнич-
них шляхів, відбудова портових споруд.

Щодо випуску інших видів продукції, то 
в «Директиві з керівництва економікою» 
Геринга говориться, що використання інших 
галузей промисловості можливо лише тоді, 
якщо це не буде перешкоджати досягненню 
головних економічних завдань, переважно 
воєнному виробництву.

Для втілення прийнятих рішень була про-
ведена структурна організація. У Наказі 
начальника штабу верховного головного 
командування збройними силами Німеч-
чини генерал-фельдмаршала Кейтеля від 

16 червня 1941 р. вказується, що директиви 
рейхсмаршала Геринга («Зелена папка») 
служать інструкцією воєнному керівництву і 
господарським інстанціям у сфері економіч-
них завдань у намічених до захвату східних 
областях. Негайна та повна експлуатація 
окупованих областей в інтересах воєнної 
економіки Германії, особливо в забезпеченні 
продовольством та нафтою, має виняткове 
значення для подальшого ведення війни.

Подальша структурна організація знайшла 
своє відображення в двох наказах Гітлера: 
«Про передачу всієї повноти власті на оку-
пованих територіях командуючим військами 
вермахту» та «Про цивільне управління 
новими окупованими східними областями».

У першому із цих документів указується, 
що командуючі військами зобов'язані оказу-
вати допомогу рейхскомісарам у вирішенні 
адміністративних і політичних завдань і є 
єдиними представниками інтересів вермахту, 
особливо у використанні ресурсів країни для 
забезпечення діючої армії. Таким чином, вій-
ськове керівництво залучалося до погра-
бування окупованих територій, тобто несе 
повну відповідальність за економічні злочини 
германського уряду на окупованій території.

У другому наказі затверджується адміні-
стративний поділ нових окупованих терито-
рій на рейхскомісаріати, генеральні округа та 
райони, створюється система управління на 
чолі з рейхсміністром по ділам окупованих 
східних областей, рейскомісарами, генераль-
ними комісарами, районними комісарами. 
В їх обов'язки входило рішення економічних 
завдань на підлеглих їм територіях.

Подальше корегування цілей та опера-
тивне регулювання діяльності міститься в 
документі «Загальні основи економічної полі-
тики в окупованих східних областях» від 8 
листопада 1941 р., розробленому генерал-
майором служби управління штаба верхо-
вного головного командування З. Нагелем, 
керівником управління по озброєнню та еко-
номіці: «...Найвищим законом усіх економіч-
них заходів в окупованих східних областях є 
потреби воєнної економіки».

У перспективі окуповані східні терито-
рії будуть економічно використовуватися як 
колонії і колоніальними методами. У госпо-
дарській роботі головним є виробництво про-
довольства та добування сировини.

За низької собівартості продукції та збе-
реження низького життєвого рівня місцевого 
населення ставилося завдання досягнути 
найбільш високого випуску продукції для 
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забезпечення потреб рейху та інших європей-
ських країн. Це буде джерелом прибутків для 
рейха, які дадуть змогу на протязі декількох 
десятиліть за короткий час компенсувати сут-
тєву частину витрат, пов'язаних із фінансу-
ванням війни, і не за рахунок німецьких плат-
ників податків.

Таким чином, за рахунок експлуатації 
ресурсів окупованих областей німецько-
фашистський режим намагався покрити 
витрати на ведення воєнних дій.

Обробляюча промисловість в окупованих 
областях може функціонувати лише у зв'язку 
зі зниженням обсягів транспортних переве-
зень, для покриття гострих потреб у ремонт-
них роботах, для використання під час війни 
виробничих потужностей для сектору озбро-
єння. Легка промисловість і промисловість 
товарів широкого споживання не повинна 
існувати зовсім. Про забезпечення населення 
цінними товарами споживання не може бути 
і мови. Навпаки, усі тенденції до підвищення 
життєвого рівня повинні заздалегідь подавля-
лися найжорстокішими засобами. Рівень зарп-
лати і цін необхідно утримувати на самому 
низькому ступені. Така політика в інтересах 
германського рейха дає можливість отриму-
вати максимум дешевої сировини та напів-
фабрикатів і ввозити на окуповані території 
готову продукцію німецького виробництва. 
Чим більша різниця між цінами такого обміну, 
тим скоріше будуть покриті воєнні борги. 

Цей документ показує, що, втративши свої 
колонії в результаті Першої світової війни, 
фашистська Німеччина намагалася створити 
нову колоніальну систему за рахунок окупо-
ваних територій, причому ще в ході воєнних 
дій.

Окремого аналізу потребує подвійний 
характер середовища, в якому планував 
діяти уряд Німеччини на окупованих тери-
торіях. Як уже вказано вище, була створена 
розгалужена воєнно-адміністративна система 
управління вилученням ресурсів захоплених 
радянських областей із жорсткими елемен-
тами регулювання та контролю. Водночас 
особливий статус у східній економічній полі-
тиці був забезпечений для найбільших німець-
ких монополій. На початку 1942 р. керівники 
концернів домоглися від Гітлера обіцянки, 
що «після закінчення війни на захоплених 
«східних територіях» держава та нацистська 
партія не будуть повністю контролювати еко-
номіку. Вони забезпечать «перехід до приват-
ної ініціативи» і «створення незалежних під-
приємств». Монополії отримали додатковий 

стимул: «право приватного підприємництва», 
передусім на окупованих територіях України 
та Кавказу. Найбільшим концернам («І.Г. Фар-
беніндустрі» та ін.) гарантувалося особливо 
широке заохочення їх «приватної ініціативи» 
на сході. У рамках так званої нової організа-
ції керівництва економікою господарсько-еко-
номічні центри на території СРСР перетво-
ряться у вотчини німецьких монополій.

Залучення до пограбування східних облас-
тей німецьких корпорацій збагатило організа-
цію воєнно-економічної політики Німеччини 
великим досвідом створення державно-
монополістичних об’єднань мілітаристичного 
напряму. Ще до нападу на СРСР, 21 січня 
1941 р., для  експлуатації радянських нафто-
вих родовищ було створене акціонерне това-
риство «Континенталь ойл», до засновників 
якого входили німецьке нафтове акціонерне 
товариство, фірма «Ельверат», акціонерне 
товариство «Пройссаг» (гірничі та мета-
лургійні підприємства), концерн  «І. Г. Фар-
бен», об’єднання «Бензол» (кам’яне вугілля), 
об’єднання «Брабаг» (буре вугілля), а також 
приймали участь Дрезденський банк, Імпер-
ський кредитний банк, Берлінське торгове 
товариство, Німецький банк. До наглядової 
ради, крім представників засновників, входили 
державні чиновники, два статс-секретаря, два 
міністра, по одному представнику верховного 
командування воєнно-повітряних сил, сухо-
путних сил та ВМФ. Головою наглядової ради 
став імперський міністр економіки і президент 
рейхсбанку  Вальтер Функ. Причому це акціо-
нерне товариство проводило ділові операції та 
управлялося на засадах приватної економіки.

У ході успішної воєнної окупації радян-
ських областей планувалося створення 
широко розгалуженої територіально-галузе-
вої економічної організації для експлуатації 
національних багатств України та інших тери-
торій Радянського Союзу. Так, у 1941 р. для 
управління захопленими металургійними під-
приємствами України уповноваженими керів-
никами стали представники концерну Круппа, 
рейхсверке Герман Геринг, акціонерного това-
риства «Хеш», фірми «Максхютте», акціонер-
ного товариства «Гуте-хофнунгс». Очолював 
цю організацію радник міністерства Бурандт

Для організації управління промисловістю 
та сільським господарством окупованих тери-
торій СРСР за наказом Геринга від 27 липня 
1941 р. створювалися спеціальні монопольні 
товариства за продуктово-галузевим прин-
ципом. Для організації вивозу сировини роз-
порядженням Геринга від 6 вересня 1941 р. 
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наряду зі штабом «Ост» призначається гене-
ральний інспектор із конфіскації і викорис-
тання сировини в окупованих східних облас-
тях зі своїм штабом спеціалістів-експертів.

Така «плідна» організаційна робота мала 
свої наслідки. За матеріалами Надзвичайної 
державної комісії шкода, заподіяна народ-
ному господарству СРСР, міським та сіль-
ським мешканцям становила 679 млрд. руб. 
у цінах 1941 р. Найбільша частка у цій сумі 
належала Українській РСР – 285 млрд. руб.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, усі плани нацистської Німеччини щодо 
України носили суто колоніалістський харак-

тер. Причому планувалася інтеграція осно-
вних галузей тяжкої промисловості до ВПК 
Германської імперії та повне знищення спо-
живчого товаровиробництва. Згодом, у разі 
перемоги Німеччини, промислові об’єкти під-
лягали акціонуванню та приватизації німець-
кими корпораціями. Завдяки актам саботажу 
та диверсій із боку українських патріотів 
жодне велике промислове підприємство не 
вийшло на заплановані потужності.  

Економіка України  в результаті війни поне-
сла найбільші втрати порівняно з іншими регі-
онами СРСР, що на довгі роки позначилося  
на житті українського народу. 
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Проблема оптимізації ролі державного сектора 
економіки України  як умова економічної безпеки
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У статті розглядається проблема оптимізації ролі державного сектора економіки України як умови еконо-
мічної безпеки.  Актуалізується необхідність зростання ролі держави в економіці у цілому та ролі державного 
сектора  зокрема в сучасних умовах зовнішньої військової агресії в Україні, що зумовлено нагальною необхід-
ністю швидкого досягнення таких цілей, як економічне зростання та безпека й оборона країни.

Ключові слова: державний сектор економіки, економічна безпека, економічне зростання, державні інвес-
тиції, інновації.

Подопригора Л.А. ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
УКРАИНЫ КАК УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматривается проблема оптимизации роли государственного сектора экономики Украины как 
условие экономической безопасности. Актуализируется необходимость роста роли государства в экономике 
в целом и роли государственного сектора в частности в современных условиях внешней военной агрессии в 
Украине, что обусловлено насущной необходимостью быстрого достижения таких целей, как экономический 
рост, безопасность и оборона страны.

Ключевые слова: государственный сектор экономики, экономическая безопасность, экономический 
рост, государственные инвестиции, инновации.

Pidopryhora L.A. THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE ROLE OF THE PUBLIC SECTOR IN UKRAINE AS A 
CONDITION FOR ECONOMIC SECURITY

The problem of optimizing the role of the public sector as a condition for Ukraine economic security. Actualized 
the need to increase the state's role in the economy in general and the role of the public sector, particularly in the 
current conditions of foreign military aggression in Ukraine, due to the urgent need to quickly achieve such goals as 
economic growth and security and defense.

Keywords: public sector, economic security, economic growth, public investment, innovation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В Україні в процесі трансформації 
політичної та економічної систем розширилося 
коло проблем, пов’язаних із необхідністю фор-
мування засад її економічної безпеки. Неста-
більний характер трансформаційної еконо-
міки України зумовлює існування внутрішніх 
загроз економічної безпеки: нездатність до 
самозбереження і саморозвитку, слабкість 
інноваційного потенціалу, неефективність 
державного регулювання економіки, заго-
стрення протиріч і соціальних конфліктів тощо. 

Інтенсифікація глобалізаційних проце-
сів спричиняє зростання взаємозалежності 
національних економік, залежності від світо-
вої системи, їх уразливість до зовнішньопо-
літичних та зовнішньоекономічних загроз. 
Зовнішні загрози, як правило, зумовлені про-
тидією політичних і економічних інтересів еко-
номічних суб’єктів світової економіки та заго-
стренням глобальних екологічних проблем. 
За останні десятиліття для економіки України 

з’явилися такі зовнішні загрози економічній 
безпеці, як обмеження присутності її товарів 
на світових ринках, обмеження доступу до 
передових світових технологій, неконтрольо-
ваний вивіз капіталу і стратегічно важливих 
сировинних товарів тощо. Проте, безперечно, 
головною загрозою національній економічній 
та політичній безпеці України нині є зовнішня 
військова агресія. 

Економіка України знаходиться у винят-
ково складних обставинах, спричинених 
глибокою політичною та економічною кри-
зою і військовою агресією з боку Російської 
Федерації. За оцінками аналітиків, суттєве 
погіршення економічної ситуації починаючи з 
2014 р. було зумовлене веденням військових 
дій на сході України, що викликало ланцюж-
кову реакцію дисбалансу всіх макроеконо-
мічних показників [1]. 

З урахуванням реалій ситуації у вітчизня-
ній економіці, гостроти проблеми економічної 
безпеки актуальними є дослідження щодо ЕК
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визначення дієвих державних механізмів і 
засобів захисту економіки України, серед 
яких, на нашу думку, чільне місце належить 
державному сектору економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з означеної проблеми засвідчує посилення 
концентрації уваги вітчизняних учених, полі-
тиків та аналітиків-експертів до дослідження 
ролі держави у забезпеченні економічної без-
пеки економіки України взагалі та в умовах вій-
ськової агресії. Окремі аспекти цієї проблеми 
розробляли такі економісти як В.М. Бегма, 
Д.Ю. Венцковський, І.Р. Михасюк, А.П. Оноф-
рійчук, М. Сунгуровський та ін. Переважна 
більшість сучасних досліджень зосереджена 
на визначенні пріоритетів державного регу-
лювання економіки в умовах економічної та 
політичної кризи та на необхідності рефор-
мування і розвитку оборонно-промислового 
комплексу як основної ланки забезпечення 
обороноздатності держави.

Натомість ми відзначимо, що в сучасних 
вітчизняних економічних реаліях украй необ-
хідною є суттєва модифікація теоретичних 
підходів до визначення ролі і структури дер-
жавного сектора економіки як державного 
інструмента забезпечення економічної без-
пеки, що вимагає докладного наукового дослі-
дження цієї проблеми. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-
блеми оптимізації ролі державного сектора 
економіки України як умови економічної без-
пеки.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Упродовж 2014–2017 рр. економіка 
України функціонувала в умовах військової 
агресії, яка завдала безпрецедентних еко-
номічних і соціальних утрат та спричинила 
серйозні деструктивні процеси: втрату про-
мислового потенціалу окупованих територій, 
руйнацію інфраструктури на території бойо-
вих дій, дезорганізацію усталених виробни-
чих зв’язків і критично важливих постачань 
ресурсів, часткову втрату зовнішніх ринків та 
експортного потенціалу. Розміщені у східних 
регіонах підприємства вугільної, металургій-
ної, машинобудівної, хімічної промисловості, 
що забезпечували значну частину внутріш-
нього промислового виробництва та експорту, 
зазнали величезних утрат, знищено низку 
транспортно-логістичних об’єктів. Із 2014 по 
2015 р. спостерігалося значне падіння темпів 
промислового виробництва: індекс цін про-
мислової продукції становив у 2014 р. 89,9%, 
у 2015 р. – 87% [2]. ВВП у 2014 р. скоротився 

на 6,6%, а в 2015 р. – на 9,8% [2]. Динаміка 
макроекономічних показників стала неконтр-
ольованою, що спровокувало зростання рівня 
інфляції: індекс споживчих цін у 2014 р. стано-
вив 112,1%, а в 2015 р. – 148, 7% [2]. 

У 2016 р. переважно завдяки бюджет-
ній стабілізації, жорсткій грошово-кредитній 
політиці та міжнародній фінансовій підтримці 
більшість економічних показників, які були 
одними з найнижчих у 2015 р., мала тенден-
цію до зростання: індекс цін промислової про-
дукції – 102,8%, зміна валового внутрішнього 
продукту – 2,3%, індекс споживчих цін скоро-
тився до 113,9% [2]. Відновлення економіки 
в 2016 р. відбулося, насамперед, у резуль-
таті нарощування інвестиційної активності, а 
також приватного споживання. 

Однак слід зазначити, що економічне зрос-
тання в Україні ще є нестійким. Украй необ-
хідне для країни глибоке реформування вну-
трішніх економічних механізмів відбувається 
дуже повільно. Розуміючи нагальність початку 
системної роботи з проведення структурних 
реформ у різних сферах державної політики, 
урядом України спочатку було розроблено і 
затверджено План пріоритетних дій уряду на 
2016 р., а згодом – Середньостроковий план 
пріоритетних дій уряду до 2020 р. [2; 3]. Стра-
тегічними пріоритетами урядової політики у 
цих документах визначено макроекономічну 
стабілізацію та відновлення безпеки держави 
і громадян шляхом досягнення таких цілей, 
як економічне зростання, ефективне вряду-
вання, розвиток людського капіталу, верхо-
венство права і боротьба з корупцією, безпека 
та оборона [2]. Таким чином, Українська дер-
жава як виразник і гарант національних еко-
номічних інтересів бере на себе зобов’язання 
забезпечення зростання рівня життя грома-
дян і підвищення його якості в результаті ста-
лого економічного розвитку в сучасних умо-
вах військової агресії. 

Якщо на реалізацію таких цілей, як ефек-
тивне врядування, розвиток людського капі-
талу, верховенство права і боротьба з коруп-
цією в умовах сучасної ринкової економіки 
держава може впливати переважно опосе-
редковано, створюючи відповідні ефективні 
інституціональні умови (відповідне зако-
нодавство, продуктивна діяльність органів 
державної влади та управління, дієві органі-
заційні механізми), то для швидкого досяг-
нення таких цілей, як економічне зростання, 
особливо безпека й оборона, вона повинна 
ефективно використовувати державний сек-
тор економіки.
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У Середньостроковому плані пріоритетних 
дій уряду до 2020 р. зазначено: «Динамічне, 
стале та інклюзивне зростання на базі струк-
турної модернізації економіки, покращення 
умов ведення бізнесу та ефективності публіч-
ного сектору має велике значення для май-
бутнього України» [2]. Запорукою економіч-
ного зростання визначено створення рівних, 
прозорих та передбачуваних правил ведення 
бізнесу, включення України до регіональних 
та глобальних ланцюгів створення доданої 
вартості, створення умов для розвитку висо-
котехнологічних виробництв, прискорення 
залучення інвестицій в економіку України та 
розвиток експортного потенціалу українських 
виробників. 

Безперечно, суспільне призначення дер-
жави – створити сприятливі умови для роз-
витку всіх суб’єктів економіки, але в кризових 
умовах для стимулювання швидкості досяг-
нення результату така роль держави пови-
нна бути доповнена активізацією державного 
сектора економіки, на який вона має прямий 
вплив. Зокрема:

1. Негативні перспективи розвитку високо-
технологічного виробництва в Україні викли-
кає стійка тенденція до скорочення іннова-
ційної активності підприємств в Україні [4]. У 
зв’язку із цим постає необхідність у визначенні 
пріоритетних державних дій щодо підтримки 
зростання виробництва високотехнологічної 
продукції в Україні. Одним з основних важелів 
здійснення державної політики у сфері науко-
вої й науково-технічної діяльності є бюджетне 
фінансування. Держава має забезпечувати 
бюджетне фінансування наукової та науково-
технічної діяльності (крім видатків на обо-
рону) в розмірі, не меншому ніж 1,7% ВВП. 
Однак попри досить докладне законодавче 
врегулювання питань фінансування наукової 
та науково-технічної діяльності встановлені 
нормативи бюджетного фінансування цих 
напрямів діяльності не дотримуються. 

Важлива група джерел фінансування – 
це кошти урядових та регіональних фондів 
і програм. До них належать: кошти, що виді-
ляються на державні, регіональні та галузеві 
науково-технічні програми; Державний фонд 
фундаментальних досліджень. Державна 
політика у сфері інноваційного розвитку Укра-
їни має також активно зосереджуватися на 
створенні власних державних потужних про-
мислово-фінансових груп, технопарків та 
дослідних центрів.

 2. Погіршення інвестиційного клімату в 
умовах макроекономічної нестабільності та 

військової агресії в Україні зумовлює відплив 
прямих іноземних інвестицій. У таких умовах 
держава повинна не тільки використовувати 
різні механізми для залучення вітчизняного 
приватного та іноземного інвестування, а й 
сама виступити потужним інвестором. Активі-
зація інвестиційної діяльності держави в еко-
номіці України в умовах нестабільності є важ-
ливою умовою оздоровлення її інвестиційної 
сфери. Водночас згортання національної еко-
номіки обумовлює зменшення бази оподатку-
вання та доходів бюджетів, формує ризик ско-
рочення державних ресурсів інвестування. 
Однак  саме зростання та оптимізація струк-
тури державних інвестицій, навіть в умовах 
їх обмеженості, є одним із дієвих механізмів 
мінімізації ризиків і загроз економічній безпеці 
України [5].

3. Україна залишається експортером пере-
важно сировини, напівфабрикатів та продук-
ції з низьким ступенем оброблення: близько 
50% загального обсягу товарного експорту 
займають недорогоцінні метали та вироби з 
них і мінеральна продукція; частка високотех-
нологічних товарів є низькою. У структурі екс-
порту високотехнологічної продукції України 
традиційно переважають товари аерокосміч-
ної галузі, електроніка та засоби зв’язку – про-
дукція переважно підприємств державного 
сектора економіки. Наукова продукція вій-
ськової промисловості нашої держави зали-
шається конкурентоспроможною на міжна-
родному ринку озброєнь та військової техніки. 
Потенціал оборонно-промислового сектору 
України щодо експорту військових техноло-
гій є досить високим: нашу країну вважають 
однією з дев’яти держав світу, яка володіє 
повним циклом виробництва військово-тран-
спортних і транспортних літаків. До перспек-
тивних напрямів технологічної компоненти 
оборонно-промислового комплексу економіки 
України належать космічні й авіаційні техно-
логії, технології, пов’язані зі створенням сис-
тем зв’язку, радіолокаційної техніки, високо-
точної зброї, систем наведення та управління, 
складних інформаційних систем, систем роз-
відки, включаючи космічні. Все це продукція 
державного сектора економіки.

Важлива роль у системі державної під-
тримки експорту належить спеціалізованим 
фінансовим установам, які безпосередньо 
беруть участь у забезпеченні виконання 
державної функції із стимулювання розви-
тку експорту, зокрема страхування, кредиту-
вання та гарантування експорту. Так, напри-
клад, АТ «Укрексімбанк» – це державний 
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банк, який кредитує, серед іншого, експорте-
рів та організовує забезпечення страхування 
об’єктів кредитування. Банком відібрано 
приватні страхові компанії для співпраці 
у наданні страхових послуг. Ці компанії 
здійснюють лише деякі види страхування 
зовнішньоекономічної діяльності експорте-
рів: страхування майна, вантажу, кредитних 
ризиків. Оскільки нині збитковість страху-
вання фінансових ризиків достатньо висока, 
то критерії відбору страхувальників є більш 
вимогливі, ніж до інших. При цьому страхові 
компанії встановлюють досить високі стра-
хові тарифи залежно від рівня ризиковості 
(середні 5–7% та вищі), а також специфічні 
умови страхування. У зв’язку із цим необ-
хідна державна страхова компанія, яка без-
посередньо страхувала б експортні операції 
або контракти від політичних (некомерцій-
них) ризиків.

Ключовим пріоритетом держави у сфері 
безпеки та оборони є забезпечення оборо-
ноздатності країни. Здатність держави про-
тистояти різним формам зовнішньої агресії 
передусім залежить від рівня розвитку спро-
можностей  її Збройних сил. На державний 
сектор економіки повною мірою покладена 
роль забезпечення функціонування і розвитку 
Збройних сил України через фінансування за 
рахунок коштів державного  бюджету, матері-
ально-технічне забезпечення продукцією обо-
ронно-промислового комплексу, підготовка 
військових кадрів. Зокрема:

1. Для ефективної реалізації цілі забезпе-
чення обороноздатності країни частка видат-
ків державного бюджету на безпеку і оборону 
повинна становити не менше 5% ВВП, із них 
на оборону – не менше 3% [2].

2. Підприємства оборонно-промислового 
комплексу України здебільшого державні. 
Саме державна форма власності на такі під-
приємства дає державі змогу контролювати 
і спрямовувати їх діяльність як стратегічно 
важливих, особливо в умовах військової агре-
сії. Але нині ефективність їхньої діяльності 
та можливості розвитку гостро критикуються. 
На думку західних фахівців, «державна влас-
ність в оборонно-промисловому секторі є 
моделлю минулого» [6]. У розвинутих країнах 
та деяких країнах, що розвиваються, зрос-
тає роль ринкової інфраструктури разом із 
цілеспрямованою державною підтримкою 
цієї галузі. Вітчизняні науковці відзначають, 
що західні приватні компанії вкрай неохоче 
співпрацюють із вітчизняними державними 
підприємствами, оскільки в разі виникнення 

конфлікту інтересів захист останніх забезпе-
чуватиметься державою [7]. 

Як показує вітчизняний досвід прива-
тизації, зміна форма власності не вирішує 
проблем ефективності і розвитку. В Україні 
близько 45% загальної кількості підприємств 
оборонно-промислового комплексу змінили 
форму власності, із них: 17% – підприємства 
авіабудування; 25% – оборонні галузі; 58% – 
суднобудування та 79% – радіоелектронна 
промисловість [8]. Виробнича база цих підпри-
ємств потребує значного оновлення. Фізичне 
зношення основних фондів сягає понад 70%. 
Більшість підприємств має низький рівень 
рентабельності та є збитковою. Незадовільне 
фінансово-економічне становище підпри-
ємств призвело до виникнення заборгова-
ності з виплати зарплати співробітникам. 

На нашу думку, хронічні та гострі проблеми 
підприємств оборонно-промислового комп-
лексу України зумовлені не їх належністю до 
державного сектора економіки, а неефектив-
ністю державної політики управління і розви-
тку щодо них. Тут завдання держави полягає 
у нагальній реалізації програм реформування 
системи управління цими підприємствами 
для усунення чинників, що гальмують їх тех-
нологічний розвиток, обмежують економічний 
потенціал, знижують інвестиційну привабли-
вість та перешкоджають їх участі в інозем-
ному військово-технічному співробітництві. 

3. Відповідно до завдань Стратегії націо-
нальної безпеки України, Воєнної доктрини 
України та Концепції розвитку сектору без-
пеки й оборони України, невід'ємним склад-
ником підвищення національних безпекових 
і оборонних спроможностей виступає модер-
нізація системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів для сектору 
безпеки й оборони України за стандартами 
ЄС та НАТО [9]. Нині підготовка кадрів для 
сил безпеки України є складовою частиною 
загальнодержавної системи освіти і включає 
в себе органи управління та мережу держав-
них вищих спеціальних навчальних закладів 
і спеціальних навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
у сучасних умовах зовнішньої військової 
агресії в Україні зростання ролі держави в 
економіці у цілому та ролі державного сек-
тора зокрема актуалізується. Передусім це 
зумовлено нагальною необхідністю швидкого 
досягнення таких цілей, як економічне зрос-
тання та безпека й оборона країни. Активі-
зація участі державного сектора економіки в 
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реалізації цих стратегічних цілей полягає у 
забезпеченні достатнього рівня державного 
фінансування наукової та науково-технічної 
діяльності, сфери оборони і безпеки з дер-
жавного та місцевих бюджетів та цільових 
фондів,  зростанні обсягу державних інвести-
цій за пріоритетними напрямами, збільшенні 
частки державних підприємств в експорті 

високотехнологічної продукції, зростанні ролі 
державних фінансових установ у стимулю-
ванні розвитку експорту, технологічному роз-
витку, посиленні економічного потенціалу, 
підвищенні інвестиційної привабливості дер-
жавних підприємств оборонно-промислового 
комплексу, модернізації системи підготовки 
кадрів  сфери безпеки й оборони.
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Методи оцінки людського капіталу
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старший викладач кафедри економічних дисциплін
Національної академії Національної гвардії України

У статті досліджено специфіку людського капіталу та інвестицій у нього. Проаналізовано показники оці-
нювання людського капіталу. Визначено основні критерії оцінки та їх вплив на людський капітал держави. 
Надано внутрішню структуру людського капіталу. Розглянуто методи вимірювання та оцінки нематеріальних 
активів.

Ключові слова: людський капітал, вартість, оцінювання людського капіталу, показники оцінювання, люд-
ський капітал України.

Сахненко О.И. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В статье исследована специфика человеческого капитала и инвестиций в него. Проанализированы пока-

затели оценки человеческого капитала. Определены основные критерии оценки и их влияние на человечес-
кий капитал государства. Представлена внутренняя структура человеческого капитала. Рассмотрены методы 
измерения и оценки нематериальных активов.

Ключевые слова: человеческий капитал, стоимость, оценка человеческого капитала, показатели оценки, 
человеческий капитал Украины.

Sakhnenko O.I. METHODS OF ASSESSING OF HUMAN CAPITAL
This article explores the specificity of human capital and investment in it. The indicators of evaluation of human 

capital are analyzed. The basic evaluation criteria and their impact on the human capital of the state are determined. 
The internal structure of the human capital is presented. The methods of measurement and valuation of intangible 
assets are considered.

Keywords: human capital, cost, human capital evaluation, indicators of evaluation, human capital Ukraine.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Визначення якості, обрання крите-
ріїв вимірювання та оцінки людського капі-
талу є чи не найактуальнішою проблемою в 
контексті, перш за все, окреслення пріоритет-
них напрямів у відповідних сферах діяльності 
на кожному етапі формування людського 
капіталу як головного чинника та індикатора 
економічного і людського розвитку. Сучасні 
ринкові трансформації в глобальному еконо-
мічному середовищі мотивують до стрімкого 
розвитку нових сфер економіки і потребують, 
відповідно, постійної модернізації технологіч-
них процесів. Але більш за все підвищуються 
вимоги до персоналу, його рівня знань, про-
фесійних здібностей, компетентності.

Аналіз останніх досліджень і пулікацій. 
Питанню оцінювання людського капіталу 
присвячено праці вітчизняних та закордон-
них науковців: Г. Беккера, О.А. Грішнової, 
Б.З. Мильнера, Р. Солоу, Л. Туроу, Ж. Фіценса, 
Н. Харитонової, Т. Шульца та ін. Актуальною 
є потреба в розвитку наявних теорій оціню-
вання вартості людського капіталу та фор-
мулювання сучасних концепцій оцінювання 
людського капіталу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз показників 
оцінювання людського капіталу, визначення 
основних критеріїв оцінки та їх впливу на люд-
ський капітал держави.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Людський капітал визначається як 
капітал у формі знань, умінь і навичок, отри-
маних людиною в процесі освіти і практич-
ної діяльності, які дають йому змогу успішно 
виконувати свою професійну діяльність. 
Насправді це поняття куди ширше, осо-
бливо якщо ми говоримо про людський капі-
тал у контексті модернізаційного розвитку 
країни та підвищення її конкурентоспромож-
ності. У рамках теорії людського капіталу, що 
з’явилася як відповідь на зміну макроеконо-
мічних тенденцій, є певний зв’язок між рівнем 
освіти, фізичним здоров’ям, якістю навчання, 
обсягом виробничого досвіду і заробітною 
платою. Таким чином, витрати, спрямовані на 
підвищення якісних характеристик індивіда, 
розглядаються як інвестиції. Тобто ці витрати 
розглядаються не як споживчі, а як виробничі, 
оскільки передбачається, що вони з часом 
багаторазово компенсуються доходом. Усві-ЕК
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домлення цього факту дало змогу (передусім 
державі) переглянути своє ставлення до соці-
альної політики. Стало зрозуміло, що люд-
ський капітал у будь-якому його вимірі являє 
більшу цінність, ніж фінансовий капітал, 
ресурси і т. д. Прагнення західних країн до 
розширення різного роду соціальних і освітніх 
програм (зокрема, цільових освітніх програм 
Євросоюзу) найяскравіше свідчать про це [1].

Людський капітал як складна економічна 
категорія має якісні та кількісні характерис-
тики. Однією з головних проблем економічної 
теорії з моменту її виникнення як самостійної 
наукової дисципліни була оцінка продуктив-
них здібностей людини. Багато вчених, еко-
номістів у різні часи пропонували для цього 
використовувати найрізноманітніші методи та 
інструменти. Дані підходи знайшли своє відо-
браження в існуванні таких понять, як «цін-

ність людини», «вартість праці», «вартість і 
ціна товару», «робоча сила», «вартість послуг 
праці», «вартість людського капіталу», «ціна 
послуг людського капіталу», «вартість освіт-
нього фонду», «вартість життя» та ін.

У рамках сучасної теорії людського капі-
талу виникає необхідність оцінки не тільки 
обсягу вкладень у людський капітал, а й 
обсягу акумульованого індивідуумом люд-
ського капіталу.

При цьому підраховують вартість загаль-
ного обсягу людського капіталу як для одного 
індивідуума, так і для усієї країни. Широко 
використовуються методи міждержавного 
зіставлення, відповідно до яких система 
показників, що характеризує взаємозв’язок 
макроекономічних і освітніх характеристик 
певної країни, зіставляється з відповідною 
системою показників інших країн.

Таблиця 1
Методи вимірювання та оцінки нематеріальних активів

Метод/підхід Зміст
Метод ринкової капі-

талізації
Нематеріальні активи дорівнюють різниці між ринковою ціною компа-
нії і балансовою вартістю її матеріальних активів.

Коефіцієнт Тобіна Відношення ринкової вартості об’єкта до балансової вартості.

Прибутковість нема-
теріальних активів

Розраховується як фактичний середньорічний прибуток компанії за 
останні три роки мінус вартість її основних фондів, помножена на 
середньогалузеву рентабельність основних фондів (коефіцієнт, що 
відображає вартість капіталу для компанії).

Ключові індикатори 
(«Скандія»)

Виділяється 30 ключових індикаторів. На додаток до традиційних 
фінансових показників вони включають клієнтський напрям, напрям 
процесів, людський напрям і напрями розвитку/оновлення.
Індикатори клієнтського напряму включають: кількість рахунків, кіль-
кість брокерів і кількість утрачених клієнтів.
Індикатори напряму процесів включають: кількість рахунків на одного 
співробітника та адміністративні витрати співробітника.
Індикатори людського напряму включають: плинність кадрів, частку 
менеджерів і витрати на освіту на одного працівника.
Індикатори процесу розвитку/поновлення: ступінь задоволеності 
співробітників, маркетингові витрати на клієнта, частка часу, витра-
ченого на освіту.

Економічна додана 
вартість  

(Stern Stewart and Со)

Показник, що включає змінні капітального бюджетування, фінансо-
вого планування, постановки цілей, вимірювання діяльності, взаємо-
дії з акціонерами, матеріального стимулювання. Недоліком методу є 
його складність (ЕДВ складається зі 164 характеристик).

Методика  
консалтингової 

фірми Ernst & Young 
Measures that Matter

Оцінюється за вісьмома факторами: якістю менеджменту; резуль-
тативністю вдосконалення продуктів; силою маркетингової позиції; 
корпоративною культурою; політикою оплати праці щодо вищого 
менеджменту; якістю комунікацій з інвесторами; якістю продуктів і 
послуг, задоволення потреб клієнтів. Ці фактори, своєю чергою, роз-
гортаються в 39 детальніших показниках.

Модель Б. Лєва Value 
Chain Blueprint

Концентрується на здатності підприємства до інновацій. Виділя-
ється дев’ять груп показників: внутрішня здатність до оновлення 
(дослідження, розвиток персоналу, організаційні процеси); накопи-
чені, набуті здібності (закуплені технології, інвестиційна діяльність); 
ділова мережа (альянси, спільні підприємства, інтеграція клієнтів і 
постачальників) та ін.
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Під час оцінки людського капіталу в еко-
номічній літературі використовується велика 
кількість підходів і методів. Під час визначення 
величини людського капіталу застосовують як 
вартісні (грошові), так і натуральні оцінки.

Замислюючись над вимірюванням вар-
тості людей, Жак Фіценс, один із засно-
вників бенчмаркінгу людського капіталу, 
визнає наявність двох аспектів: економіч-
ного і духовного: «Ми можемо погодитися з 
тим, що духовна цінність людей украй важ-
лива, і зосередитися на економічній стороні 
питання. По суті, всі вимірювання вартісного 
вкладення є вимірюванням вартості людей 
як економічних одиниць і як духовних істот. 
Тільки люди проводять вартість шляхом 
застосування своїх природжених якостей 
(гуманності, мотивованості до діяльності), 
придбаних умінь і здатності до управління 
інструментами» [2].

Людський капітал має складну внутрішню 
структуру. Загальноприйнятим є його поділ на 
основні активи (фонди), до яких належать:

а) інтелектуальний капітал;
б) фонд підготовки на виробництві;
в) фонд здоров’я;
г) фонд міграції;
д) фонд економічно значимої інформації;
е) фонд мотивації економічної діяльності;
ж) фонд підприємництва;
з) інші (у розширеному трактуванні). 
Кожен із цих активів має нематеріаль-

ний характер, отже, до оцінки таких акти-
вів потрібно підходити інакше, ніж до оцінки 
активів матеріальних. Їх справжня вартість 
полягає в доходах, які вони можуть генеру-
вати. Вартість інтелектуальної власності, як 
уважається, полягає в її використанні, а не 
в пов’язаних із нею витратах. Для інвестора, 
який вклав свої гроші в акції, найважливішим 
джерелом вартості служить здатність ком-
панії генерувати грошові потоки за рахунок 
використання нематеріальних активів.

В інтересах розвитку накопиченого досвіду 
і знань у сфері виробництва і споживання, а 
також для дослідження нових процесів і явищ 
формується система індикаторів, що відобра-
жають рівень розвитку сектора підвищеного 
попиту на інтелектуальні ресурси і в цілому 
економіки, заснованої на знаннях (табл. 1) [3].

Вартість усіх нематеріальних активів зале-
жить від того, як компанія бачить ринок і як 
вона знаходить таке застосування своїм зна-
нням, яке підвищує цінність її продукції для 
споживача. Зазначене підвищення цінності 
знаходить вираз: у ціні окремого товару – 

націнка за новизну, стиль, торгову марку, про-
фесійний дизайн, гарантії якості, страховки і 
т. д.; у вартості компанії – оцінка її інтелекту-
альних активів (вкладення в людський капітал 
і НДДКР, патенти, ліцензії, ноу-хау) й управлін-
ського потенціалу (кваліфікація менеджменту, 
відносини зі споживачами і постачальниками 
та ін.); у національному продукті – зростання 
вкладу секторів, пов’язаних із виробництвом 
і управлінням знаннями (наукові дослідження 
та освіту, фінансові, страхові та ділові послуги, 
консалтинг).

Висновки з цього дослідження. Нагрома-
дження населенням знань, навичок і досвіду 
потребує величезних витрат (матеріальних та 
трудових) і від держави, і від підприємств, і від 
громадян як у сфері освіти, так і поза нею. Ці 
витрати можна врахувати лише частково, але 
й такі розрахунки (здійснені в розвинутих кра-
їнах) показують, що вартісна оцінка нагрома-
дженого людського капіталу перевищує роз-
міри матеріального нагромадження. Більше 
того, темпи нематеріального нагромадження 
перевищують темпи матеріального нагрома-
дження та визначають темпи економічного 
розвитку країни.

Специфіка людського капіталу та інвести-
цій у нього виявляється передусім у тому, що 
він не може формуватися без прямої безпосе-
редньої участі (витрат часу і сили) його май-
бутнього власника. У зв’язку із цим приватне 
інвестування в людський капітал є абсолютно 
необхідною умовою його нарощення на будь-
якому рівні. Освіта чи професійна підготовка, 
що фінансується за рахунок держави чи під-
приємства, тобто є абсолютно безкоштов-
ною для споживача, однак потребує від нього 
витрат часу і праці. Найчастіше нарощення 
людського капіталу супроводжується і мате-
ріальними витратами особи чи сім’ї (втрачені 
заробітки, часткова оплата навчання, витрати 
на канцелярські прилади та багато іншого), 
тому необхідною умовою ефективності інвес-
тування в людський капітал на рівні держави, 
регіонів та підприємств є раціональне розу-
міння і прихильне ставлення до нарощення 
людського капіталу з боку його майбутніх 
власників.

У зв’язку із цим особливого значення набу-
ває необхідність створення в суспільстві пози-
тивного іміджу освіченості, професіоналізму, 
високої кваліфікації. Особливо це важливо 
для України на сучасному перехідному етапі, 
оскільки на всіх рівнях управління в нашому 
суспільстві все ще не відбулася переорієн-
тація від матеріально-речових до людського 
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чинника економічного зростання. Одним із 
перспективних напрямів виконання цього 

завдання є поширення в суспільстві ідей тео-
рії людського капіталу.
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У статті розглянуто основні проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій. Проаналі-
зовано статистичні дані, які відображають динаміку потоку інвестицій із країн світу в Україну та їх обсяг за 
2013–2016 рр. Виявлено основні проблеми, які перешкоджають збільшенню іноземних інвестицій. Зазначена 
важливість іноземних інвестицій як фактора соціально-економічного розвитку.
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ИНЫ

В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы привлечения прямых иностранных инвести-
ций. Проанализированы статистические данные, отражающие динамику потока инвестиций из стран мира в 
Украину и их объем за 2013–2016 гг. Выявлены основные проблемы, которые препятствуют увеличению ино-
странных инвестиций. Отмечена важность иностранных инвестиций как фактора социально-экономического 
развития.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, прямые иностранные 
инвестиции, привлечение инвестиций, иностранные инвестиции.

Bogatska N.M. ANALYSIS OF ATTRACTING DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF 
UKRAINE

In the article considered the main problems and prospects of foreign, in particular direct foreign investments. 
Analyzed statistics that reflect the dynamics of the flow of investments from countries in Ukraine and its volume for 
2013–2016. The basic problems found out which hinder the increase of foreign investments. Indicated the impor-
tance of foreign investment as a factor of socio-economic development.

Keywords:  investment attractiveness, investment climate, direct foreign investments, attraction of investments, 
foreign investments.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Інвестиції відіграють важливу роль 
у розвитку економіки країн. В Україні, як свід-
чать останні дослідження, рівень залучення 
прямих іноземних інвестицій є досить низь-
ким. Тому питання збільшення інвестиційних 
надходжень на територію України є актуаль-
ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями проблем залучення закор-
донних інвестицій в Україну займалися такі 
вітчизняні вчені, як С. Тесля [1, с. 131–138], 
А. Федулова [2, с. 44], О. Жаліло, А. Музи-
ченко, С. Полковниченко [3, с. 79–85], а також 
низка зарубіжних вчених.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
актуальність теми дослідження, відсутні чіткі 
механізми залучення іноземних інвестицій 
в економіку України. Насамперед необхідно 
здійснити аналіз іноземних інвестицій, їхньої 
структури та визначити основні галузі еконо-
міки, в які залучаються інвестиції. Також необ-
хідно дослідити основні проблеми та пер-
спективні напрями діяльності для збільшення 
інвестиційних процесів в Україні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні 
поняття прямих іноземних інвестицій, їх зна-
чення для економіки України, виявленні пере-СВ
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шкод, що заважають залученню іноземних 
інвестицій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Іноземне інвестування набуває важ-
ливого значення для економічного розвитку. 
Світовий досвід свідчить, що без залучення 
іноземних інвестицій та доступу до сучасних 
технологій країнам важко вийти з економіч-
ної кризи. Відповідно до Закону України «Про 
режим іноземного інвестування» іноземні 
інвестиції – це цінності, які вкладають іноземні 
інвестори в об’єкти інвестиційної діяльності з 
метою отримання прибутку або досягнення 
соціального ефекту [4]. 

На території України до іноземних інвесто-
рів застосовується національний режим інвес-
тиційної діяльності, тобто їм надано однакові 
умови діяльності з вітчизняними інвесторами. 
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають 
націоналізації.

На сучасному етапі розвитку економічних 
процесів для України необхідним є залучення 
іноземних інвестицій. Потрібно зазначити, що 
Україна володіє величезним потенціалом для 

залучення інвестицій. Багаті природні ресурси 
та сприятливі природні умови України значно 
цьому сприяють.

Основними факторами, що визначають 
інвестиційну привабливість України, є: 

– високий природно-ресурсний потенціал; 
– наявність висококваліфікованої робочої 

сили, здатної до швидкого сприйняття новіт-
ніх технологій у виробництві та управлінні; 
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну  
в 2013–2016 рр., млн. дол. [7]

Таблиця 1
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної 

діяльності, 2013–2016 рр., млн. дол. [7]

Галузь Роки
2013 2014 2015 2016

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПО-
ДАРСТВО 717,8 776,9 617,0 502,2

ПРОМИСЛОВІСТЬ 18 031,1 17 681,4 12 419,4 9893,6
Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 4510,8 5004,4 3126,2 1868,7

Переробна промисловість 12 899,3 12 004,6 8797,6 7531,9
Виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів 3040,6 3228,0 2706,4 2419,0

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції

1381,7 1484,3 1179,2 1079,8

Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім виробни-
цтва машин і устаткування

5175,3 3354,6 2181,3 1533,1

Машинобудування, крім ремонту і мон-
тажу машин і устаткування 930,0 1 167,8 841,7 781,6

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 13 094,9 12 261,4 8790,3 8382,0
ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 3878,3 4768,3 3979,4 3882,1
ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 2831,0 4006,8 2634,5 2222,6

ОСВІТА 9,1 12,0 10,7 16,0
МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІД-
ПОЧИНОК 138,7 157,0 141,0 112,5

БУДІВНИЦТВО 1408,5 1580,0 1301,9 1104,1
ВСЬОГО ВКЛАДЕНО: 51 705,3 53 704,00 40 725,4 36 154,50
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– низький рівень середньої заробітної 
плати; територіальна наближеність до країн 
ЄС та Азії; 

– можливість участі з боку іноземних інвес-
торів у приватизації державної власності 
[5, с. 22]; 

– наявність таких перспективних галузей, 
як гірничодобувна промисловість, сільське 
господарство, хімічна промисловість та мета-
лургія, що є інвестиційно привабливими та 
можуть бути використані для залучення іно-
земних коштів [6, с. 232].

У 2016 році прямі іноземні інвестиції в еко-
номіку України зросли на 17%. Згідно з даними 
Державної служби статистики в абсолютному 
виразі в 2015 році прямі іноземні інвестиції 
становили 3763,7 млн. дол, а в 2016 році – 
4405,8 млн. дол.

Як зазначалося вище, інвестори намага-
ються вкладати кошти в ті галузі, які будуть 
приносити прибуток. В Україні основними 
напрямами щодо потоку інвестицій стали сіль-
ське господарство, фінансова сфера, промис-
ловість. Досить незначна увага приділяється 
освіті, культурі, державному управлінню, що 
для України теж може стати джерелом надхо-
джень. У табл. 1 можна розглянути цифрове 
відображення та частку, яку займають галузі в 
розподілі інвестицій.

У 2015 році надходження прямих інвес-
тицій в Україну здійснили інвестори 77 країн 
світу [5, с. 20].

До основних країн-інвесторів, на які при-
падає майже 70% загального обсягу надхо-
джень інвестицій, належать Російська Феде-
рація – 1667 млн. дол., Кіпр – 427,7 млн. дол., 
Велика Британія – 403,9 млн. дол., 
Нідерланди – 255 млн. дол. і Австрія – 
249,9 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій із країн за 2016 рік 
зображено на рис. 2.

Із країн ЄС в економіку України інвесто-
вано 1972 млн. дол., або майже 45% загаль-
ного обсягу вкладень.

Найбільші обсяги надходжень прямих 
інвестицій були спрямовані до установ та 
організацій, що здійснюють фінансову та 
страхову діяльність, – 2825,3 млн. дол., під-
приємств оптової та роздрібної торгівлі, 
ремонту автотранспортних засобів та мото-
циклів – 524,9 млн. дол. та промисловості – 
475,2 млн. дол. Динаміка руху прямих інвес-
тицій зображена на рис. 3. 

З вищенаведеного можна дійти висно-
вку, що інвестиції мають певну неоднозначну 
динаміку. Найбільший обсяг інвестицій був 
у 2013 р. із країн ЄС – 41 132,3 млн. дол., 
далі розпочався спад на 14 726,7 млн. дол., 
і вже у 2016 р. обсяг інвестицій становив 
26 405,6 млн. дол. Найбільші надходження були 
з Кіпру, найбільша їх частка була у 2014 р. – 
43,20%. Найбільшими інвесторами є також 
Німеччина, Нідерланди, Велика Британія.

У рейтингу інвестиційної привабливості 
країн світу International Business Compass за 
2016 рік Україна опустилась на 41 позицію 
порівняно з попереднім періодом і зайняла 
130 місце (2015 рік – 89 місце). Сусідами 
України у рейтингу є Алжир (129) та Ірак 
(131) [8].

Для того щоб зацікавити іноземних інвес-
торів у доцільності вкладення капіталу в еко-
номіку України, необхідно провести низку 
соціально-економічних реформ, покращити 
інвестиційний клімат країни. Вже зроблено 
декілька позитивних кроків:

− сьогодні в Україні створене правове поле 
для інвестування та розвитку державно-при-
ватного партнерства. Законодавство України 
визначає гарантії діяльності для інвесторів, 
економічні та організаційні засади реалізації 
державно-приватного партнерства в Україні;

− на території України до іноземних інвес-
торів застосовується національний режим 
інвестиційної діяльності, тобто надано рівні 
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умови діяльності з вітчизняними інвесторами. 
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають 
націоналізації;

− підписано та ратифіковано Верховною 
Радою України міжурядові угоди про сприяння 
та взаємний захист інвестицій із понад 70 кра-
їнами світу. Зокрема, 05.02.2015 р. підписано 
Угоду між Україною та Японією про спри-
яння та захист інвестицій, яку ратифіковано 
Законом України від 03.06.2015 р. № 505-VIII 
[3, с.79–85]. 

Сьогодні передбачена державна під-
тримка реалізації інвестиційних проектів 
у пріоритетних галузях економіки шляхом 
звільнення від оподаткування ввізним митом 
під час ввезення визначеного переліку това-
рів, необхідних для реалізації таких проектів, 
та відтермінування сплати ПДВ (до 60 днів) 
щодо ввезених товарів на підставі векселя 
(Закон України «Про стимулювання інвес-
тиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки з метою створення нових робочих 
місць») [7]. 

Крім того, що вже було зроблено, державне 
управління повинно ще більше збільшити 
вплив на інвестиційну діяльність. Зокрема:

− підготувати план дій щодо забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату;

− розробити регіональні плани підвищення 
інвестиційної привабливості областей з ура-
хуванням особливостей їхніх поточних рей-
тингів інвестиційної привабливості;

− поширити практику укладання прозорих 
угод між інвесторами та владою щодо взаєм-
них зобов’язань у сфері конкурентної пове-
дінки бізнесу та конкурентної політики дер-
жави [9, с. 206].

Висновки з цього дослідження. Сьогодні 
Україна не є такою інвестиційно привабливою, 
як інші країни Східної Європи, але для залу-
чення інвестицій має досить високі шанси. 
Як свідчать результати дослідження, в країну 
вкладають кошти як країни ЄС, так і інші кра-
їни світу. Можна стверджувати, що сьогодні 
Україна робить кроки до збільшення інвести-
цій у ті галузі, які мають найбільший потенціал. 
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Стаття присвячена міжнародній освітній міграції як характерному тренду розвитку сучасної глобалізованої 
економіки. Уточнено сутність поняття «студентська міграція», визначено його відмінність від категорії «освіт-
ня міграція». Узагальнено наслідки впливу міграційних процесів на економіку країни, що приймає студентів на 
навчання, та країни громадянства. На основі проведеного опитування проаналізовано настрої студентської 
молоді прикордонного регіону щодо навчання за кордоном. 

Ключові слова: міжнародна освітня міграція, студентська міграція, академічна мобільність, загрози та 
наслідки міграції. 

Брензович К.С., Немеш Е.П. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН

Статья посвящена международной образовательной миграции как характерному тренду развития совре-
менной глобализированной экономики. Уточнена сущность понятия «студенческая миграция», определены 
его отличия от категории «образовательная миграция». Обобщены последствия влияния миграционных про-
цессов на экономику страны, которая принимает студентов на обучение, и страны гражданства. На основе 
проведенного опроса проанализированы настроения студенческой молодежи приграничного региона по по-
воду обучения за рубежом. 

Ключевые слова: международная образовательная миграция, студенческая миграция, академическая 
мобильность, угрозы и последствия миграции.  

Brenzovych K.S., Nemesh Y.P. INTERNATIONAL STUDENT MIGRATION AND ITS IMPACT ON THE SOCIO- 
ECONOMIC DEVELOPMENT

The article is devoted to international educational migration as a trend, which is typical for the modern globalized 
economy. The study specifies the essence of the concept of "student migration", defines its difference from category 
of "educational migration". It overviews the effects of migration on the economy that takes students to study and 
country of citizenship. Based on the survey, the study  analyzes the attitudes of students in the border region to study 
abroad.

Keywords:  international educational migration, student mobility, academic mobility, threats and results of mi-
gration. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема освітньої міграції у сучас-
ному світі набуває все більшої актуальності 
у зв’язку з низкою причин економічного та 
соціального характеру. Поглиблення інтерна-
ціоналізації господарських зв’язків, розвиток 
інтеграційних процесів приводять до розши-
рення можливостей навчання та академіч-
них обмінів за кордоном, збільшення попиту 
на послуги високоякісної міжнародної освіти. 
Зростання ролі інтелектуального капіталу в 
розвитку національних економік актуалізує 
вивчення причин, наслідків та перспектив 
міжнародних освітніх міграцій та академіч-
ної мобільності, оскільки переважну частину 

мігрантів становить молодь – найбільш 
активна частина населення, схильна до само-
розвитку та адаптації в мультикультурному 
середовищі, втрата якої для будь-якої еко-
номіки може мати вкрай негативні соціально-
економічні наслідки.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням освітньої та, зокрема, студент-
ської міграції присвячені праці вітчизняних 
науковців. Так, Л.І. Безтелесна [1] розглядає 
освітню міграцію як інструмент реалізації 
стратегічного управління людським капіта-
лом. Л. Семів [2] проектує вплив міжнародної 
освітньої міграції на територіальні економічні 
системи. Тенденції міжнародної освітньої СВ
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міграції у контексті процесів глобалізації 
також є предметом дослідження Л.А. Жура-
ковської [3] та В.М. Філатова [4].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Узагальнення потребу-
ють всі аспекти впливу освітніх міграційних 
процесів і на країну, що приймає мігрантів, і 
на країну-донора у розрізі як національної 
економіки, так і окремих регіонів. Крім цього, 
важливим є виокремлення поняття «студент-
ська міграція» у сукупності визначень, що 
характеризують переміщення за кордон з 
метою навчання, з’ясування його відміннос-
тей від понять «освітня міграція», «акаде-
мічна мобільність», «транскордонна освіта». 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження мож-
ливих наслідків міжнародної освітньої міграції 
як у розрізі національної економіки, так і для 
регіону зокрема. Для досягнення поставленої 
мети було визначено такі завдання:

– уточнити сутність поняття «студентська 
міграція», визначити його місце у категорі-
альному апараті дослідження міграційних 
процесів;

– узагальнити вплив студентської міграції 
на країну, що приймає мігрантів, та країну-
донора, спроектувати наслідки на регіональ-
ний рівень;

– дослідити фактичні настрої української 
студентської молоді щодо навчання за кордо-
ном. 

У дослідженні використано загальнонау-
кові (аналіз, порівняння) та евристичні (анке-
тування) методи дослідження. 

Виклад результатів дослідження. Питання 
впливу освітньої міграції на розвиток країн, 
громадяни яких беруть у ній участь, перед-
бачає врахування дії соціальних, культурних, 
економічних, правових, історичних факторів 
виникнення такого явища. Освітня міграція 
здебільшого є  об’єктом мультидисциплінар-
них досліджень у соціально-економічному, 
психолого-педагогічному та навіть історико-
політичному контекстах. 

Характеризуючи сутність освітньої міграції, 
О.С. Гринькевич визначає її як масове соціо-
культурне явище, пов’язане з переміщенням 
людей за межі регіону чи країни постійного 
проживання з метою підвищення свого освіт-
нього  рівня, здобуття знань [5, с. 256]. За 
своєю сутністю освітня міграція передбачає 
тимчасове перебування на території розта-
шування закладу освіти з подальшим повер-
ненням мігранта до колишнього місця прожи-
вання. Вона, з одного боку (з позиції територій 

прибуття-вибуття), може розглядатися як 
сукупність переміщень освітніх мігрантів, а 
з другого (з позиції освітнього мігранта) – як 
сукупність переміщень для досягнення мети 
міграції [4]. У контексті з поняттям «освітня 
міграція» також розглядають поняття «акаде-
мічна мобільність», «транскордонна освіта», 
«навчальна міграція», «еміграція через 
освіту».

Аналізуючи підходи до визначення цих 
понять, можна узагальнити, що освітня мігра-
ція охоплює переміщення осіб, які належать 
до різних за віком груп, є споживачами освіт-
ніх послуг іншої країни, учасниками програм 
академічного обміну за межами країни пере-
бування. Насамперед необхідно зазначити, 
що надання послуг освіти закордонним вузом 
(експорт послуг), так звана «транскордонна 
освіта», не завжди приводить до перемі-
щення споживача послуги за кордон. Новітні 
способи електронного навчання дають змогу 
отримувати знання дистанційно, перебува-
ючи у своїй країні. Таке навчання, на нашу 
думку, майже позбавлене рис освітньої мігра-
ції, оскільки не передбачає інтеграції особи, 
що навчається, в інший культурний простір, 
зменшує можливості переростання навчаль-
ної міграції у трудову, а тому наслідки такого 
виду освіти будуть мати здебільшого особис-
тісний ефект. 

Визначаючи місце поняття «студентська  
міграція», можна вважати його вужчим, аніж 
міграція освітня, оскільки остання включає 
навчання в навчальних закладах різних рівнів, 
охоплює поїздки як студентів, так і викладачів. 
Студентська ж міграція може бути як індивіду-
альною (тобто самостійно організованою), так 
і академічною (в межах міжнародних програм 
академічного обміну). Таким чином, студент-
ську міграцію можна визначити як свідоме 
тимчасове переміщення осіб за межі країни 
свого громадянства з метою отримання знань 
та здобуття ступеня вищої освіти.  

Питання регулювання освітньої міграції 
тісно пов’язане з питаннями національної без-
пеки. Розвинуті країни використовують міжна-
родну освіту як один із інструментів залучення 
молодого, здібного до навчання та активного 
сегменту людського капіталу до національ-
них економік. Участь України у Болонському 
процесі та поглиблення співпраці з ЄС ство-
рює нові можливості для української молоді 
у сфері здобуття високоякісної європейської 
освіти і водночас несе з собою традиційні 
загрози, пов’язані з будь-яким іншим видом 
міжнародної міграції. 
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Нині Україна є переважно постачальником 
освітніх мігрантів в інші країни, що зумовлено 
зростанням доступності освіти за кордоном 
(головним чином, у країнах ЄС, що межують 
з Україною), розширенням міжнародної співп-
раці українських вузів і поглибленням еко-
номічних зв’язків із ЄС. Хоча частка освітніх 
мігрантів у загальній кількості працездатного 
населення, що виїжджає за кордон, є незна-
чною (близько 3%), вплив процесів виїзду 
молоді має вкрай неоднозначні наслідки для 
країни-постачальника мігрантів.  

До переваг для країни, що приймає мігран-
тів, можна віднести насамперед економічні 
вигоди, що виявляються у зростанні фінан-
сових надходжень до країни у формі оплати 
за навчання і, відповідно, податкових надхо-
джень до держбюджету. Зростання попиту на 
послуги вузів у країнах приймання мігрантів 
приводить до розширення асортименту освіт-
ніх послуг, інтеграції національних вузів у між-
народну освітньо-наукову систему, зростання 
інноваційного складника освіти та технічного 
вдосконалення освітнього процесу. Для кра-
їни, що приймає мігрантів, приплив молоді 
є шансом омолодити структуру населення, 
інтелектуалізувати людський капітал країни, 
поповнити економіку кваліфікованими спеці-
алістами і, відповідно, прискорити науково-
технічний та економічний розвиток країни. 
Усвідомлюючи економічну вигоду від пере-
творення освітніх мігрантів на кваліфікованих 
учасників ринку праці, уряди розвинутих країн 
проводять політику сприяння студентам-іно-
земцям у подальшому працевлаштуванні. 

Навчання за кордоном за умови повер-
нення мігранта на батьківщину має позитив-
ний ефект для країни походження. У цьому 
разі країна отримує більш підготовленого 
спеціаліста, ніж звичайний працівник-мігрант, 
оскільки він знає мову, а отриманий за роки 
навчання соціальний і культурний потенціал 
надає йому кращих адаптаційних характе-
ристик. Навчання за кордоном за програмами 
обміну або програмами, що фінансуються 
урядами розвинутих країн у межах політики 
сприяння, також створює певну економію 
у підготовці кваліфікованих кадрів для кра-
їни, що постачає мігрантів. Однак головною 
загрозою, що постає перед країною-донором 
студентів, є ризик втрати інтелектуального 
потенціалу, старіння структури населення 
за рахунок виїзду та перетворення освітньої 
міграції на еміграцію через навчання. 

Існують дані, що вказують на співвідно-
шення навчальної еміграції та імміграції. Так, 

до Америки їде навчатись у 13 разів більше 
людей, ніж виїжджає, до Великобританії – у 
16 разів, до Австралії – у 22 рази, до Фран-
ції – у 4 рази, до сусідньої Чехії – у 3 рази, до 
України – лише на третину [6]. Такі дані щодо 
нашої держави свідчать, з одного боку, про 
прискорену інтеграцію національної освіт-
ньої системи у світову, оскільки виїзд студен-
тів за кордон часто має форму академічного, 
що передбачає повернення в Україну після 
завершення навчальної програми. З іншого 
боку, самоорганізований складник міграції 
теж зростає, що загрожує відтоком мізків та 
втратою надзвичайно ефективного сегменту 
людського капіталу нашої держави.   

Офіційною статистикою не охоплено 
даних щодо частки молоді, яка після 
навчання за кордоном залишається там на 
постійне проживання, однак спостереження 
за ринком праці та освітніми процесами у 
прикордонних регіонах найбільш яскраво 
характеризують вплив міграційних проце-
сів в освіті на економіку. Тому особливим 
об’єктом дослідження є міграційні процеси у 
прикордонних регіонах, яким є Закарпаття. 
Стійкі соціально-економічні зв’язки з суміж-
ними регіонами країн ЄС (Словаччина, Угор-
щина, Румунія, Польща), спільна культурна 
та історична спадщина, а відповідно – зна-
чна кількість родинних зв’язків, знання мов 
країн, що межують з областю у прикордонні, 
значно полегшують доступ українських сту-
дентів до іноземних вузів. Позитивні та нега-
тивні наслідки освітньої міграції для прикор-
донного регіону, на наше бачення, будуть 
виявлятися більш виражено, аніж для націо-
нальної економіки, однак загалом вплив цих 
процесів на соціально-економічний розвиток 
можна проектувати і на мезорівень. 

За умов обмеженості статистичної інфор-
мації про переміщення молоді на навчання 
за кордон вибіркове обстеження є досить діє-
вим методом отримання даних про тенденції, 
що існують у цій сфері. Проведене в межах 
дослідження опитування студентської молоді 
дає змогу уявити масштаби та перспективи 
освітньої міграції у досліджуваному регіоні. 
За цільову групу обрано молодь, що досягла 
повноліття (18–20 років), зараз навчається у 
бакалавраті та має високий рівень знання іно-
земної мови. Обрання цього сегменту поясню-
ється тим, що навчання за кордоном потребує 
знання іноземної мови, а досягнення повно-
ліття та здобуття ступеня бакалавра є тими 
умовами, що значно розширюють можливості 
навчання за кордоном.  
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За підсумками анонімного анкетування 
студентської молоді, що навчається на 3–4 
курсах ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» (50 осіб, гендерно збалансована 
група), було отримано результати, які дали 
змогу отримати загальне уявлення про те, 
чи цікавляться студенти навчанням за кор-
доном та міжнародними програмами обміну, 
які країни займають провідні позиції за інтер-
есом студентів, якими факторами керуються 
потенційні студенти-мігранти у виборі кра-
їни навчання та чи корисною для них стала 
участь у подібних програмах, стажуваннях чи 
літніх школах.

На запитання анкети «Чи розглядаєте ви 
можливість продовження навчання за меж-
ами України?» майже половина студентів 
(48%) відповіли ствердно, 26% респондентів 
віддають перевагу проходженню коротко-
строкових стажувань, участі в літніх школах 
та програмах обміну. Лише 14% опитаних 
зовсім не цікавляться цим питанням і 12% 
через фінансову неспроможність не розгада-
ють такої можливості.

Відповіді на питання «Навчання в яких 
країнах, на вашу думку, є найбільш при-
вабливим?» продемонстрували, що топові 
позиції займають США (30%). Друге місце 
посіли інші країни (24%), серед яких було 
названо Австрію, Чехію, Японію, Австралію 
та Китай. Також досить популярним напря-
мом для майбутніх студентів є країни ЄС, що 
межують з Україною (21%), а також Велика 
Британія (10%), Німеччина (7%) та Канада 
(6%) (рис. 1).

Таким чином, навчальні заклади країн ЄС 
є найбільш привабливими для закарпатських 
студентів (у сумі близько 40% голосів респон-
дентів).

Відповіді на запитання «Які фактори під 
час вибору країни для навчання найбільш 

суттєві?» показали, що вирішальним є чин-
ник можливості працевлаштування після 
навчання (34%), а вже потім – сама вартість 
навчання (30%). Важливими факторами 
також є престиж навчального закладу (16%) 
та можливості отримання стипендій, грантів 
на навчання (11%). 

Найпопулярнішим джерелом для пошуку 
інформації з питань академічної мобільності 
для студентів є офіційний сайт українського 
вишу, в якому вони навчаються (34%). Серед 
опитаних 25% отримують інформацію з освіт-
ніх інтернет-платформ, а також із сайтів 
закордонних навчальних закладів та розпиту-
ють знайомих і друзів (рис. 2).

За підсумками аналізу результатів опиту-
вання можна вважати, що рівень зацікавле-
ності українських студентів у навчанні за кор-
доном досить високий, а найбільший інтерес 
становлять навчальні заклади ЄС та США. 
Високий ступінь довіри з боку студентів до 
інформації про можливості навчання за кор-
доном, що надається «рідним» українським 
навчальним закладом, має бути використа-
ний для спрямування міграційних потоків в 
академічному напрямі до вузів-партнерів, що 
посилить позитивний вплив цього процесу на 
національну економіку і дасть змогу стримати 
самоорганізований виїзд молоді на навчання 
за кордон із подальшою зміною постійного 
місця проживання. 

Висновки з цього дослідження. Студент-
ська міграція – складний і неоднозначний за 
своїми наслідками процес, який чинить зна-
чний, дещо віддалений у часі за наслідками 
вплив як на країну, начальні заклади якої 
приймають студентів, так і на країну їх гро-
мадянства. Найбільш позитивною за наслід-
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 Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання 
«Навчання в яких країнах, на вашу думку,  

є найбільш привабливим?»
Джерело: складено автором за власними даними 

Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання 
анкети «Які джерела інформації щодо 
можливостей академічної мобільності  

ви використовуєте ?»
Джерело: складено автором за власними даними
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ками для всіх сторін є студентська міграція в 
межах програм академічного обміну, що дає 
змогу студентам здобувати знання та культур-
ний досвід, а навчальним закладам – погли-

блювати міжнародну співпрацю. Предме-
том подальших досліджень стане іноземний 
досвід регулювання міграційних процесів у 
сфері освіти. 
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У статті здійснено огляд географічного спрямування та обсягів інвестицій Європейського банку рекон-
струкції та розвитку протягом останніх років. З’ясовано місце України у поточному загальному списку про-
інвестованих банком країн. Проаналізовано показники заборгованості України перед Європейським банком 
реконструкції та розвитку. Сформульовано авторські висновки за результатами проведеного аналізу. Окрес-
лено пріоритетні шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні. 

Ключові слова: Європейський банк реконструкції та розвитку, інвестиції, співпраця, заборгованість. 

Вербицкая И.И. ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ПАРТНЕР УКРАИНЫ

В статье сделан обзор географического направления и объемов инвестиций Европейского банка рекон-
струкции и развития в последние годы. Выяснено место Украины в текущем общем списке проинвестиро-
ванных банком стран. Проанализированы показатели задолженности Украины перед Европейским банком 
реконструкции и развития. Сформулированы авторские выводы по результатам проведенного анализа. 
Определены приоритетные пути улучшения инвестиционного климата в Украине.

Ключевые слова: Европейский банк реконструкции и развития, инвестиции, сотрудничество, задолжен-
ность.

Verbitska I.I. EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AS A KEY FINANCIAL 
PARTNER OF UKRAINE

The overview of the geographical direction and the volume of the investment of the European Bank for Recon-
struction and Development in recent years is made in the article. The place of Ukraine in the general list of the bank 
invested countries in 2016 is defined. The indicators of Ukraine’s debt to the European Bank for Reconstruction and 
Development were analyzed. The author’s conclusions based on the results of the analysis were made. The priority 
ways to improve the investment climate in Ukraine were suggested. 

Keywords:  European Bank for Reconstruction and Development, investment, cooperation, debt.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Співпраця України із ключовими сві-
товими фінансовими інституціями сьогодні 
стала безальтернативним засобом стабіліза-
ції внутрішньої фінансової системи в умовах 
стійких кризових явищ і дисбалансів у націо-
нальній економіці. Однією з таких інституцій є 
Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР), що має статус міжнародної фінансо-
вої організації з найвищим кредитним рейтин-
гом (ААА). Переваги такого співробітництва 
для нашої країни є надзвичайно вагомими, 
оскільки ЄБРР не фінансує витрати дер-
жавного бюджету, а здійснює фінансування 
тільки інвестиційних проектів розвитку у при-
ватному та державному секторах і, таким 
чином, сприяє модернізації держави загалом. 
Тому дослідження питань кооперації України 
та ЄБРР є особливо актуальним з огляду на 

поточну активізацію процесів реформування 
національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Різні аспекти співробітництва України і 
Європейського банку реконструкції та розви-
тку досліджуються багатьма науковцями. Так, 
Н. Рудик розглядає міжнародне кредиту-
вання ЄБРР як джерело фінансування роз-
витку підприємств України [8]. Є.В. Бичихін, 
С.М. Іванов, К.В. Клименко встановлюють 
тенденції розвитку співробітництва України 
та ЄБРР [1; 4; 6]. А.А. Кадацька висвітлює 
питання міжнародно-правового регулювання 
відносин між Україною та ЄБРР [5]. Зазна-
чені праці становлять значний доробок у 
дослідженні співпраці нашої держави з цією 
міжнародною фінансовою інституцією. Вод-
ночас в умовах динамічного розвитку відно-
син між Україною та ЄБРР виявлення сучас- СВ
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них тенденцій в означеній сфері не втрачає 
своєї актуальності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінка обсягів 
інвестицій Європейського банку реконструк-
ції та розвитку протягом останніх років і вста-
новлення позиції України у поточному загаль-
ному списку проінвестованих банком країн, 
стану її заборгованості, а також визначення 
пріоритетних шляхів покращення вітчизня-
ного інвестиційного клімату. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Європейський банк реконструкції та 
розвитку, що створений у 1991 році, осно-
вними завданнями своєї діяльності ставив:

– економічний розвиток і реконструкцію 
країн Центральної та Східної Європи, спри-
яння переходу їх до відкритої ринкової еконо-
міки і приватного підприємництва; 

– підтримку країн-отримувачів допомоги у 
проведенні структурних економічних реформ; 

– сприяння інвестиціям у виробництво, а 
також у сферу послуг і фінансовий сектор та 
пов’язану з ним інфраструктуру; 

– стимулювання ключових та економічно 
обґрунтованих проектів, надання технічної 
допомоги для підготовки, фінансування і реа-
лізації проектів тощо [9]. 

Сьогодні міжнародна фінансова установа 
об’єднує 65 країн із п’яти континентів, а також 
Європейський Союз і Європейський інвести-
ційний банк [10]. Україна доєдналась до ЄБРР 
13 серпня 1992 року [7].

ЄБРР відіграє важливу роль на міжнарод-
них ринках капіталу, здійснюючи на ньому 
широкий спектр угод. Його казначейство 
займається:

– залученням коштів фондування;
– інвестуванням та кредитуванням;
– управлінням структурою балансу;
– управлінням ризиками в інтересах клієн-

тів.
Банк фінансує реалізацію чітко структуро-

ваних, фінансово надійних проектів (включа-
ючи численні проекти для малих підприємств) 
як безпосередньо, так і через фінансових 
посередників, таких як місцеві банки й інвес-
тиційні фонди. ЄБРР працює здебільшого з 
клієнтами із приватного сектору, однак вод-
ночас фінансує муніципальну освіту та дер-
жавні компанії. Основні інструменти фінансу-
вання включають кредити, пайові інвестиції 
та гарантії [3].

У табл. 1 відображено географічне спря-
мування та обсяги інвестицій ЄБРР за 2015–
2016 рр.

Як свідчать дані табл. 1, загалом протягом 
2016 року ЄБРР здійснив інвестиції у 35 кра-
їнах у таких регіонах, як Центральна Азія – 
1,4 млрд. євро, Центральна Європа і держави 
Балтії – 1,4 млрд. євро, Кіпр – 64 млн. євро, 
Східна Європа і Кавказ – 1,2 млрд. євро, 
Греція – 485 млн. євро, Південно-Східна 
Європа – 1,6 млрд. євро, Південне і Східне 
Середземномор’я – 1,4 млрд. євро, Туреч-
чина – 1,9 млрд. євро. 

Україна у 2016 році отримала значне 
фінансування від ЄБРР порівняно з іншими 
країнами. Так, обсяг інвестицій становив 
997 млн. євро (60% інвестицій, спрямованих у 
країни Східної Європи та Кавказу, та водночас 
10,6% сукупних інвестицій ЄБРР за 2016 рік).

Отже, можна стверджувати, що, незва-
жаючи на несприятливий інвестиційний клі-
мат протягом останніх років, Україна все ж є 
привабливим об’єктом для інвестицій ЄБРР 
і входить у трійку лідерів разом із Туреч-
чиною та Єгиптом, займаючи друге місце. 
Якщо оцінювати загальний обсяг інвестицій 
в нашу державу станом на кінець 2016 року, 
то Україна знову займає провідну пози-
цію (12 358 млн. євро) у списку після Росії 
(26 220 млн. євро). Доречно зазначити, що 
протягом останнього звітного року Росія отри-
мала інвестування від ЄБРР на суму всього 
лише 0,5 млн. євро, що, очевидно, пов’язано 
з дією міжнародних економічних санкцій вна-
слідок анексії Криму та військової агресії 
щодо України.

Пріоритетним напрямом інвестування в 
Україні ЄБРР вбачає інфраструктуру енерге-
тичної сфери, оскільки ще з 1997 року банк 
управляє Фондом Чорнобильського укриття, 
який фінансує будівництво нового безпечного 
конфаймента (НБК) вартістю в 1,5 млрд. євро 
і пов’язані з ним проекти. Як очікується, їхня 
загальна вартість досягне 2,1 млрд. євро. 
У 2016 році робота зі спорудження НБК в 
Чорнобилі досягла вирішальної стадії, коли 
арочна сталева конструкція була перенесена 
на штатне положення і накрила зруйнований 
4-й реактор, який був поміщений у тимчасове 
укриття, збудоване в 1986 році. Також у Чор-
нобилі тривало будівництво тимчасового схо-
вища відпрацьованого ядерного палива вар-
тістю 400 млн. євро, де будуть здійснюватися 
оброблення і зберігання протягом мінімаль-
ного терміну 100 років понад 20 тис. теплови-
діляючих збірок із 1-го, 2-го і 3-го енергобло-
ків. Будівництво цього об’єкта, яке повинно 
бути завершеним у 2017 році, фінансується 
з коштів Рахунку ядерної безпеки [3, c. 9, 49]. 



39

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Таблиця 1
Інвестиції ЄБРР за 2015–2016 рр. ( млн. євро) 

№ Країна 2015 р. 2016 р. Разом на кінець 
2016 р.

Центральна Європа і країни Балтії
1 Угорщина 127 79 2943
2 Латвія 3 61 653
3 Литва 2 8 655
4 Польща 776 647 8406
5 Словаччина 165 87 2251
6 Словенія 53 77 946
7 Хорватія 311 198 3570
8 Естонія 1 48 615

Разом 1438 1204 21 268
Південно-Східна Європа

9 Албанія 178 10 1023
10 Болгарія 621 82 3633
11 Боснія і Герцеговина 199 138 2010
12 Македонія 19 158 1612
13 Косово 47 56 227
14 Румунія 201 260 7488
15 Сербія 304 478 4428
16 Чорногорія 6 99 511

Разом 1576 1282 20 931
Східна Європа та Кавказ

17 Азербайджан 63 269 2660
18 Вірменія 63 138 1133
19 Білорусь 124 53 1929
20 Грузія 248 116 2973
21 Молдова 86 98 1191
22 УКРАЇНА 581 997 12 358

Разом 1166 1671 22 244
Центральна Азія

23 Казахстан 1051 709 7384
24 Киргизька Республіка 111 48 678
25 Монголія 152 467 1498
26 Таджикистан 45 166 651
27 Туркменістан 9 12 254
28 Узбекистан 0 0 906

Разом 1369 1402 11 371
Південне та Східне Середземномор’я 

29 Єгипет 744 780 2326
30 Йорданія 403 163 906
31 Марокко 158 431 1179
32 Туніс 61 82 353

Разом 1367 1456 4764
Окремі країни

33 Кіпр 64 33 218
34 Греція 485 320 810
35 Росія 0,5 106 26220
36 Туреччина 1925 1904 9038

Разом 2474,5 2363 36 286
Всього інвестицій 9390,5 9378 11 6864

Джерело: складено на основі [3, с. 2]



40

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Крім того, ЄБРР здійснює фінансову під-
тримку комерціалізації комунальних підпри-
ємств у рамках проектів зі значними ефектами 
або підвищення енергетичної ефективності, а 
також модернізації транспортної та газороз-
подільчої систем України.

Варто водночас відзначити, що співпраця 
України з міжнародною фінансовою інсти-
туцією зумовлює зовнішню заборгованість, 
показники якої відображено в табл. 2.

Аналізуючи дані табл. 2, можна дійти 
висновків, що:

1) станом на 31 грудня 2016 року 
загальна сума державного та гарантова-
ного державою боргу України становила 
70,97 млрд. дол. США, в тому числі дер-
жавний борг – 60,71 млрд. дол. США, тобто 
85,54%, а гарантований державою борг – 
10,26 млрд. дол. США, тобто 14,46%. Дер-
жавний борг за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій, стано-
вив 13,67 млрд. дол. США, тобто 19,26% від 
загальної суми державного та гарантованого 
державою боргу України. Водночас гарантова-
ний державою борг за позиками, одержаними 
від міжнародних фінансових організацій, ста-
новив 7,03 млрд. дол. США, тобто 9,91% від 
загальної суми державного та гарантованого 
державою боргу України;

2) загальна заборгованість України перед 
ЄБРР станом на 31 грудня 2016 року стано-
вила 0,98 млрд. дол. США і є порівняно незна-
чною, оскільки становить близько одного від-
сотка у структурі загальної заборгованості 

України. При цьому гарантований державою 
борг перед ЄБРР є на 0,2 млрд. дол. США 
меншим, ніж державний борг;

3) частка боргу перед ЄБРР у структурі 
заборгованості за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій, у складі 
державного боргу становить 4,32%, а у складі 
гарантованого державою боргу – 5,55%.

На підставі проведеного аналізу можна 
узагальнити, що заборгованість України 
перед ЄБРР не має критичного значення 
навіть за нарощення обсягів інвестування 
банком нашої країни останніми роками. Це 
пояснюється умовами співпраці, коли кошти 
спрямовуються в країну не як загальнодер-
жавне запозичення, а на конкретні інвести-
ційні об’єкти.

Висновки з цього дослідження. Підсумо-
вуючи, варто відзначити, що, незважаючи на 
несприятливий інвестиційний клімат протя-
гом останніх років, Україна все ж є привабли-
вим об’єктом для інвестицій ЄБРР і входить у 
трійку лідерів. Однак не варто сподіватись на 
значну тривалість встановленої тенденції без 
вжиття нагальних заходів щодо залучення 
фінансування, а все ж потрібно створювати 
максимально зручні умови для інвестування. 
Не останню роль у цьому процесі відіграє 
забезпечення політичної та законодавчої ста-
більності, рішуча та безкомпромісна боротьба 
з корупцією з інформуванням загалу про 
отримані результати, що має дати позитивний 
сигнал для міжнародних фінансових установ, 
зокрема для Європейського банку рекон-

Таблиця 2
Аналіз показників заборгованості України перед ЄБРР станом на 31 грудня 2016 року 

№ п/п Показники Сума, млрд.  
дол. США

Частки у структурі 
відповідних показників,%

1
ЗАГАЛЬНА СУМА ДЕРЖАВНОГО 
ТА ГАРАНТОВАНОГО ДЕРЖАВОЮ 
БОРГУ, у тому числі

70,97 100 – –

2 Державний борг, у тому числі 60,71 85,54 100 –

2.1
Заборгованість за позиками, одер-
жаними від міжнародних фінансових 
організацій

13,67 19,26 22,51 100

2.1.1 Європейський банк реконструкції  
та розвитку 0,59 0,83 0,97 4,32

3 Гарантований державою борг, 
у тому числі 10,26 14,46  100 –

3.1
Заборгованість за позиками, одер-
жаними від міжнародних фінансових 
організацій

7,03 9,91 68,52 100

3.1.1 Європейський банк реконструкції  
та розвитку 0,39 0,55 3,80 5,55

Джерело: складено на основі [2]
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струкції та розвитку, про надійність України 
як фінансового партнера. У цьому напрямі 
дослідження перспективним видається роз-

роблення проектів інвестування ЄБРР окре-
мих об’єктів, стратегічно важливих для нашої 
держави.  
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Стаття присвячена аналізу світового досвіду венчурного фінансування та стану ринку венчурного капіталу. 
Досліджено основні тенденції розвитку ринку венчурного капіталу в США, Європі, Китаї та Україні. Зроблено 
висновки щодо відповідності розвитку українського венчурного фінансування загальносвітовим тенденціям. 
Надано рекомендації щодо стимулювання розвитку венчурного фінансування в Україні.

Ключові слова: венчурний капітал, венчурне фінансування, інвестиції, start-up, інноваційна діяльність.

Дидык Н.В. МИРОВОЙ ОПЫТ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ

Статья посвящена анализу мирового опыта венчурного финансирования и состояния рынка венчурного 
капитала. Исследованы основные тенденции развития рынка венчурного капитала в США, Европе, Китае и 
Украине. Сделаны выводы о соответствии развития украинского венчурного финансирования общемировым 
тенденциям. Даны рекомендации по стимулированию развития венчурного финансирования в Украине.

Ключевые слова: венчурный капитал, венчурное финансирование, инвестиции, start-up, инновационная 
деятельность.

Didyk N.V. WORLD EXPERIENCE OF THE VENTURE FINANCING AS A MODERN FORM OF INVESTMENT
The article analyzes the world experience in venture financing and the condition of venture capital market. The 

basic trends in the US, European and Ukrainian venture capital markets were analyzed. In the article were made 
conclusions regarding the conformity of Ukrainian venture financing to the global trends. The study provides recom-
mendations how to encourage the development of venture financing in Ukraine.

Keywords:  venture capital, venture financing, investment, start-up, innovation activity.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Головною проблемою впрова-
дження інноваційно-орієнтованої системи 
розвитку економіки є проблемне фінансове 
забезпечення інноваційних проектів високим 
ступенем ризику. Порівняно з іншими сфе-
рами економічної діяльності ступінь ризику 
в інноваційні сфері є надвисоким, що уне-
можливлює участь традиційного позичкового 
капіталу у фінансуванні ризикових іннова-
ційних проектів. Для вдосконалення фінан-
сового забезпечення інноваційних процесів 
потрібні нові альтернативні джерела інвес-
тиційних ресурсів, серед яких перш за все 
доцільно розглянути питання розвитку вен-
чурного фінансування, яке в розвинутих кра-
їнах є одним з важливих напрямів підтримки 
середнього та малого інноваційного підпри-
ємництва, фінансування науково-дослідних 
робіт.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженням венчурного капіталу 
України займалася велика кількість видат-
них вчених. Серед науковців, які активно 
досліджували цю проблему, можна виділити 

О.В. Ульяницьку, Г.Л. Піратовського, А. Мер-
тенса, О.В. Романішина.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
останніми роками зазначена тематика висвіт-
лена в теоретичних і практичних досліджен-
нях, пов’язаних з розвитком та станом вен-
чурного фінансування у світі, саме питання 
вирішення та шляхів подолання перешкод до 
сталого розвитку венчурного фінансування в 
нашій країні є недостатньо дослідженим.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Основною метою статті є 
дослідження закономірностей та тенденцій 
розвитку венчурного капіталу у світі як сучас-
ної форми фінансування, а також порівняння 
основних тенденцій розвитку ринку вен-
чурних інвестицій розвинутих країн світу та 
України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Найбільшого поширення та розвитку 
венчурний капітал набув у США. Саме США 
є батьківщиною венчурного капіталу, де він 
виник у середині 50-х рр. минулого століття у 
Кремнієвій долині.СВ
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Розглянемо динаміку обсягів інвестованого 
венчурного капіталу в США протягом 4 квар-
талу 2013 р. – 4 кварталу 2016 р. (рис. 1).

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

4 кв. 
2013

1 кв. 
2014

2 кв. 
2014

3 кв. 
2014

4 кв. 
2014

1 кв. 
2015

2 кв. 
2015

3 кв. 
2015

4 кв. 
2015

1 кв. 
2016

2 кв. 
2016

3 кв. 
2016

4 кв. 
2016

Сума венчурних інвестицій, млрд дол

Рис. 1. Динаміка обсягів інвестованого 
венчурного капіталу в США протягом 4 

кварталу 2013 р. – 4 кварталу 2016 р.
Джерело: побудовано автором на основі [1]

Як ми можемо бачити з рис. 1, динаміка 
обсягів постійно змінюється. Протягом 2016 р. 
вона зменшилася з максимального значення 
14,09 млрд. дол. у 1 кварталі 2016 р. до 
9,27 млрд. дол. у 4 кварталі 2016 р. Мінімаль-
ний обсяг венчурного інвестування спостері-
гається у 4 кварталі 2013 р. – 4,97 млрд. дол. 
Скорочення ринку інвестицій пов’язано із 
загальною економічною нестабільністю, що 
впливає на всі сфери економіки.

Найбільшу частку у загальному обсязі вен-
чурних інвестицій США займають інвестиції у 
сферу програмного забезпечення. За 4 квар-
тал 2015 р. вони отримали 450 млрд. дол. 
за 369 угод, незважаючи на те, що це на 
24% менше, ніж за попередній квартал, про-
грамне забезпечення займає лідируючі пози-
ції в структурі венчурного інвестування США. 
За весь 2015 р. інвестування у сферу про-
грамного забезпечення зросло на 8% у дола-
рах та на 5% в угодах порівняно з 2014 р. 4 
з 10 найбільших угод в четвертому кварталі 
2015 р. були укладені саме з компаніями про-
грамного забезпечення [2].

Біотехнології отримали другу найбільшу 
кількість венчурного капіталу за 4 квартал 
2015 р. Обсяги інвестування в цю галузь 
склали 1,5 млрд. дол. у 95 угодах. Третє 
місце за обсягом венчурних капіталовкла-
день посіли медіа-компанії. За останній квар-
тал 2015 р. вони отримали 881 млн. дол., що 
реалізуються через 112 угод, що менше на 
40% порівняно з минулим кварталом, хоча 
кількість угод збільшилася на 14%. Зага-
лом обсяги інвестування в медіа-компанії за 
2015 р. скоротилися на 14% порівняно з попе-
реднім роком. Отже, у США венчурні інвес-

тиції вливаються перш за все у високотехно-
логічні галузі, що дає вагомий поштовх для 
розвитку й інших сфер економіки. Розглянемо 
динаміку венчурних інвестицій у США за 2015 
р. у розрізі стадій підприємств, у які було здій-
снено ці інвестиції (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка розподілу венчурних 
інвестицій у США за стадією життєвого циклу 

компаній у 2015 р.
Джерело: побудовано автором на основі [2]

З рис. 2 видно, що найбільший обсяг вен-
чурного капіталу вкладається в компанії, що 
знаходяться на ранній стадії. Кількість коштів, 
вкладених в компанії на «насіннєвій» стадії, 
зросла на 55% протягом четвертого кварталу 
2015р., склавши 375 млн. дол., інвестованих 
у 52 угоди. Це становить 3% від усіх венчур-
них інвестиційних в грошовому вимірі і 5% від 
кількості всіх угод за квартальні інвестиції.

Інвестування на ранньому етапі знизилося 
на 9% в грошовому обсязі і на 18% в кількості 
угод, що становило 4,9 млрд. дол., залучених 
у 494 угоди. Середня вартість угоди на ранній 
стадії в четвертому кварталі 2015 р. склала 
10 млн. дол. порівняно з 9 млн. дол. у попе-
редньому кварталі. Загалом за весь 2015 р. 
середня сума інвестицій на «насіннєвій» та 
ранній стадіях угоди зросла на 23% порівняно 
з 2014 р.

Обсяг інвестицій на етапі розширення зни-
зився на 53% в доларах і на 10% в угодах 
порівняно з попереднім кварталом, склавши 
3 млрд. дол., що інвестовані в 247 угод. Угоди 
на розширювальному етапі склали 27% від 
усіх угод в четвертому кварталі.

Інвестиції на більш пізньому етапі компанії 
знизилися на 33% до 3 млрд. дол., залучених 
в 169 угод в четвертому кварталі. На угоди на 
пізньому етапі припадало 27% від загального 
обсягу угод за квартал [2].

Основними факторами, які впливають 
на процес мобілізації венчурного капіталу в 
Європейському Союзі, є відповідна законо-
давча база, податкові фактори, макроеконо-



44

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

мічна стабільність, а також досить великий, 
перспективний ринок. Регуляторні постанови 
суттєво впливають на процес мобілізації капі-
талу, даючи змогу пенсійним фондам і стра-
ховим компаніям розміщувати свої кошти у 
венчурних інвестиціях.

Розглянемо обсяги венчурного інвесту-
вання в Європейському Союзі з 1 кварталу 
2012 р. до 1 кварталу 2016 р. (рис. 3).
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Рис. 3. Обсяги венчурного інвестування  
в Європейському Союзі з 1 кварталу 2012 р. 

до 2 кварталу 2016 р.
Джерело: [3]

З рис. 3 відзначимо, що найбільші обсяги 
венчурних інвестицій були залучені в 1 квар-
талі 2016 р. – 2,9 млрд. євро. В 2 кварталі 
2016 р. обсяги скоротилися та становили 
2,51 млрд. євро. Найменші показники залу-
чення венчурних капіталовкладень були 
в 3 кварталі 2012 р. та 1 кварталі 2013 р. – 
0,76 млрд. дол.

Венчурний капітал як джерело фінансу-
вання особливо актуальний в Європі для 
молодих компаній, для компаній у високо-
технологічних галузях, таких як аерокосмічна 
промисловість, біотехнології, енергетика, 

Інтернет, нанотехнології, фармацевтика, 
робототехніка, програмне забезпечення, TLC, 
веб-публікації, для інноваційних компаній та 
для компаній з низькою часткою матеріаль-
них активів. Спільною рисою цих компаній є 
те, що вони відносяться до малого бізнесу, 
є транспарентними і більш ризиковими для 
інвесторів.

На рис. 4 показано кількість угод, укла-
дених на ринку венчурного інвестування в 
ЄС. З  рис. 4 видно, що найбільша кількість 
угод була укладена в 4 кварталі 2013 р. – 
506 угод, а найменша в 3 кварталі 2012 р. – 
325 угод. Розглядаючи кількість угод за цілий 
рік, можемо сказати, що найбільшу кількість 
угод було укладено в 2015 р. – 1 758 угод. 
За перше півріччя 2016 р. на ринку венчур-
ного інвестування Європейського Союзу було 
укладено 883 угоди.

Добре функціонуючий ринок венчур-
ного капіталу може допомогти пом’якшити 
наслідки економічної кризи і подолати бар’єри 
на шляху до інновацій. Венчурні фонди є 
цінним джерелом фінансування для іннова-
ційних компаній з високим потенціалом до 
зростання. В рамках Європейського іннова-
ційного союзу Європейська комісія прийняла 
нові закони, що забезпечують право венчур-
них фондів, котрі зареєстровані в будь-якій 
країні ЄС, вільно інвестувати у фірми в усіх 
країнах ЄС.

Венчурні фонди залучають велику частину 
свого фінансування від інституційних інвес-
торів і, як правило, вкладають великі суми в 
фірми з потенціалом до швидкого зростання.

Статистика на рис. 5 показує кількість вен-
чурних фондів, які функціонували на ринку 
венчурних інвестицій в ЄС з 1 кв. 2012 р. 
до 1 кв. 2016 р. У 4 кварталі 2013 р. зага-
лом 41 фонд функціонував на ринку венчур-
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Рис. 4. Кількість угод на ринку  
венчурного інвестування в ЄС з 1 кв. 2012 р.  

до 2 кв. 2016  р.
Джерело: [4]

Рис. 5. Кількість венчурних фондів в ЄС  
з 1 кв. 2012 р. до 1 кв. 2016 р.

Джерело: [4]
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них інвестицій ЄС (це найбільша кількість за 
цей період). Після 2013 р. почався спад, і на 
1 квартал 2016 р. кількість фондів становила 
25. Найменше венчурних фондів функціону-
вало в 3 кварталі 2013 р.

Європейська комісія тісно співпрацює з 
країнами ЄС з метою підвищення ефектив-
ності фондових ринків інвестицій для того, 
щоб нові проекти змогли знайти відповідних 
інвесторів. Економічна стратегія «Європа – 
2020», яка була запропонована Комісією в 
2010 р., пропонує низку заходів, включаючи 
розробку інноваційних фінансових рішень 
для «створення ефективного європейського 
ринку венчурного капіталу в реальності, тим 
самим значно полегшуючи прямий доступ біз-
несу до ринків капіталу і вивчення стимулів 
для фондів приватного сектору, які здійсню-
ють фінансування, доступне як для компаній 
початківців, так і для новаторського малого та 
середнього бізнесу».

У 2016 р. Китай став другим найбільшим 
у світі ринком залучення венчурних інвести-
цій, поступаючись лише Сполученим Штатам 
Америки. Обсяги венчурного інвестування в 
Китаї збільшилися на 19% порівняно з попе-
реднім роком та становили 31 млрд. дол., 
хоча обсяги угод знизилися на 42% до 300. 
Високі показники пов’язують з рядом мега-
угод, укладених на початку року [5].

Зараз в Китаї швидкими темпами роз-
вивається венчурне інвестування та інвес-
тування в інноваційні компанії. У першому 
кварталі 2016 р. в країні було зареєстровано 
3 мільйони нових ринкових суб’єктів, що на 
10,7%  більше, ніж роком раніше. При цьому 
найбільший внесок у зростання такого показ-
ника роблять галузі стратегічного значення, 
які народжуються, і галузь сучасних послуг [6].

Для більш детального розуміння розгля-
немо обсяги венчурного інвестування в Китаї 
у 2006–2016 рр. (рис. 6).

Як видно з рис. 6, обсяги венчурного інвес-
тування невпинно зростають. Після неве-
ликого спаду в 2012–2013 рр. капіталовкла-
дення збільшувалися неймовірно швидкими 
темпами, а вже в 2014 р. були вдвічі більші, 
ніж попередня рекордна кількість в 2011 р. 
Найбільша кількість венчурних інвестицій 
була залучена в 2016 р. – 31 млрд. дол., в 
2016 р. – 31 млрд. дол. Найменшої позначки 
обсяги залучених капіталовкладень сягнули в 
2009р. – 2,97 млрд. дол.

В Україні ринок венчурного капіталу пред-
ставлений у двох видах: неформальному (у 
вигляді індивідуальних інвесторів) та фор-
мальному (представленого венчурними фон-
дами).

Формальний та неформальний сектори 
відіграють взаємодоповнюючі ролі. Інвести-
ції неформального сектору особливо важливі 
на ранніх стадіях розвитку «стартових» фірм, 
коли вони потребують «посівного капіталу» 
для розробки концепції продукту і дослідного 
зразка, тоді як формальний сектор активні-
ший на стадії швидкого зростання фірми, коли 
потрібні кошти на розширення виробництва і 
збільшення обсягу продажів.

У 2015 р. український ринок венчурного 
інвестування відзначився рекордним обся-
гом інвестицій, понад 132 млн. дол. США. Це 
число не тільки втричі більше, ніж 39 млн. дол. 
2014 р., але й значно перевищує 89 млн. дол. 
2013 р., який вважався кращим роком укра-
їнського венчурного ринку. Такий зріст озна-
чає збільшення довіри вітчизняних та інозем-
них інвесторів до України, а також її здатність 
рости і домагатися результатів на тлі криз [8].

Загальний обсяг інвестицій у 2015 р. склав 
132 млн. дол. США, з яких переважна кількість 
угод припадає на «насінний» раунд. У 2015 р. 
більшість проектів на ранній стадії була про-
фінансована професійними ангелами та вен-
чурними фондами, тоді як в попередні роки 

Рис. 6. Обсяги венчурного інвестування  
в Китаї у 2006–2016 рр.

Джерело: [7]

Рис. 7. Загальна сума венчурних інвестицій  
в Україні у 2010–2015 рр., млн. дол. США

Джерело: [9]
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більшість інвестицій була отримана компані-
ями від місцевих акселераторів та інкубаторів, 
які припинили свою діяльність у 2014 р. Тоді 
як число угод знизилося з 86 у 2014 р. до 66 
в 2015 р., обсяг інвестицій зріс з 18 млн. дол. 
США до 22 млн. дол. США, що свідчить про 
збільшення середньої суми інвестиції.

Незважаючи на те, що кількість угод у 
2015 р. зменшилася порівняно з 2014 р. (66 і 
86 відповідно), спостерігається значне збіль-
шення обсягу венчурних інвестицій. Серед 
найбільших «насінних» угод варто зазна-
чити “Petcube”, “Settle”, “Augmentet Pixels” та 
“MoneyVeo”.

У 2015 р. було укладено чотири угоди 
раунду А, що вдвічі менше, ніж у 2013–
2014 рр. Це пояснюється тим, що більшість 
стартапів вважає за краще отримати кілька 
менших «насінних» раундів, перш ніж підви-
щувати більш значні суми в раунді А. Крім 
того, більшість глобально орієнтованих стар-
тапів шукає пост-початкове фінансування 
закордоном, там, де розташований їх цільо-
вий ринок [10].

У 2014–2015 рр. майже не було укладено 
угод Раунду Б. Ця тенденція є характерною 
для молодих ринків технологій. Відповідно 
до ринкових тенденцій ранньої технології 
угоди пізньої стадії є досить рідкісними, тоді 
як етапи зростання, як правило, посідають 
перше місце.

У 2015 р. сума угод етапу розширення 
склала $101 млн. Серед таких угод слід 
назвати придбання частки “Rozetka.ua” фон-
дом “Horizon Capital”, а також частки “Ciklum” 
фондом Джорджа Сороса [10].
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Рис. 8. Розподіл венчурного капіталу  
за походженням інвестора

Джерело: [9]

У 2015 р. на українському ринку за обсягом 
капіталу переважали місцеві фонди та інвес-
тори – 52% ($68 млн.), що в тричі більше, ніж 
у 2014 р., та на 25% більше, ніж у 2013 р. Іно-
земні кошти складають 46% ($60 млн.) від 

інвестиційного капіталу, що в чотири рази 
більше, ніж у 2014 р. Такий приріст інозем-
них інвестицій означає, що український ринок 
відновлює свою довіру з погляду зарубіжних 
інвесторів. В обох випадках у 2015 р. було 
менше угод, ніж в 2014 р., але середня сума 
угоди за етапами значно зросла [9].

Все більше число українських підприємців у 
пошуках раннього фінансування намагаються 
отримати успіх на міжнародних краудфан-
дингових платформах, таких як “Kickstarter” 
та “Indiegogo”. Краудфандинг – альтернатив-
ний шлях отримання фінансування, в основі 
якого полягає колективна співпраця людей, 
які добровільно об’єднують свої гроші або 
інші ресурси разом, як правило, через Інтер-
нет, щоб підтримувати зусилля інших людей 
або організацій. Хоча більшість із стартапів 
використовують ці платформи, щоб отримати 
свої перші гроші, серед них є низка проек-
тів, які вже отримали ангельські або венчурні 
інвестиції до компанії, тому використовують 
цей інструмент для збільшення продажів та 
популярності. Загалом 11 успішних компаній, 
заснованих у 2015 р., залучили шляхом кра-
удфандингу понад 1,6 млн. дол. США. Най-
успішнішими з них у 2015 р. стали такі стар-
тапи, як “Ecois.me”, “Ugears”, “Piper”, “iblazr” та 
“Robo Wunderkind” [11].

Однак існує і низка перешкод, які постають 
перед потенційними інвесторами та які нега-
тивно впливають на розвиток українського 
ринку венчурних інвестицій.

1) Слабка законодавча база. Термін «вен-
чурний бізнес» вже протягом багатьох років 
зустрічається в окремих законодавчих актах 
України, проте ще й досі не надано визна-
чення сутності, функцій та принципів діяль-
ності справжніх венчурних фондів і венчурних 
фірм.

2) Брак джерел венчурного фінансування 
та накладання обмежень на залучення коштів 
від окремих учасників (зокрема, фізичних 
осіб).

3) Погіршення ситуації у секторі генерації 
наукових знань.

4) Брак у сфері венчурного інвестування 
«якісних» проектів, яким притаманні потужна 
маркетингова стратегія та істотна потенційна 
місткість ринку.

5) Відсутність у сфері венчурного менедж-
менту досвідчених фахівців, що володіють 
технологіями виявлення та селективного 
добору перспективних інноваційних проектів, 
а також оцінки їх майбутньої ефективності з 
досить високим ступенем вірогідності.
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Незважаючи на вищеназвані проблеми та 
недоліки, увага до «венчурного» бізнесу в 
Україні поступово зростає. Це можна пояс-
нити тим, що в умовах інтенсивного науково-
технічного прогресу відмова від здійснення 
ризикових, але перспективних підприєм-
ницьких проектів на практиці несе для еко-
номіки та суспільства загалом загрозу зна-
чно більших фінансових втрат, пов’язаних з 
можливою втратою конкурентоспроможності 
національних виробників на внутрішньому та 
зовнішніх ринках.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
можна відзначити, що український ринок 
венчурного капіталу у найближчі кілька років 
покаже стрімке зростання. Це пов’язано з 
низкою причин:

1) зростаюча популярність стартап-інду-
стрії, зокрема в IT-секторі в Україні;

2) усвідомлення необхідності зміни пара-
дигми економічного розвитку країни у бік 
переходу на нові технологічні уклади;

3) економічна нестабільність, зростання 
рівня безробіття і, як наслідок, активізація 
приватного підприємництва;

4) розвиток елементів венчурної екосис-
теми;

5) активація участі українських стартапів 
у міжнародних спеціалізованих заходах, а 
також їх активне проведення в Україні.

На основі цього поступово збільшується 
увага влади до венчурного бізнесу. Сьогодні 
вже напрацьовано та прийнято низку зако-
нодавчих та нормативних актів, спрямова-
них на врегулювання інноваційної сфери, 
покращення інвестиційного клімату в дер-
жаві. Створення належних умов для діяль-
ності інвестиційних фондів дадуть Україні 
змогу мати ефективний механізм для роз-
витку ринку цінних паперів, які відіграють 
значну роль у міжгалузевому перерозподілі 
капіталу, підвищать стабільність фондо-
вого ринку та стимулюватимуть внутрішнє і 
зовнішнє інвестування.
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Порівняльна характеристика ефективності роботи 
сонячної енергетики у провідних країнах світу
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У статті проведено порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики в окремих регіонах і 
провідних країнах світу та Україні. Країною – лідером за ефективністю роботи сонячної енергетики є Іспанія. 
Її лідируючі позиції зумовлені високою інтенсивністю сонячного випромінювання порівняно з іншими країна-
ми Європи та наявністю законодавчих вимог, що зобов’язують власників під час будівництва нових споруд 
обов’язково встановлювати на них певну кількість сонячних перетворювачів. Підтверджено, що ефективність 
роботи сонячної енергетики України знаходиться на середньоєвропейському рівні, що пов’язано з розміщен-
ням сонячних електростанцій у південних регіонах країни з вищою інтенсивністю сонячного випромінювання 
та використанням сучасних зразків техніки. 

Ключові слова: сонячна енергетика, фотовольтаїка, використання встановленої потужності, ефектив-
ність роботи сонячної енергетики, інтенсивність сонячного випромінювання.

Нараевский С.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА

В статье проведен сравнительный анализ эффективности работы солнечной энергетики в отдельных 
регионах и ведущих странах мира и Украине. Страной – лидером по эффективности работы солнечной 
энергетики является Испания. Ее лидирующие позиции обусловлены высокой интенсивностью солнечного 
излучения по сравнению с другими странами Европы и наличием законодательных требований, обязыва-
ющих владельцев при строительстве новых сооружений обязательно устанавливать на них определенное 
количество солнечных преобразователей. Подтверждено, что эффективность работы солнечной энергетики 
Украины находится на среднеевропейском уровне, что связано с размещением солнечных электростанций 
в южных регионах страны с высокой интенсивностью солнечного излучения и использованием современных 
образцов техники.

Ключевые слова: солнечная энергетика, фотовольтаика, использование установленной мощности, эф-
фективность работы солнечной энергетики, интенсивность солнечного излучения.

Naraievs'kyj S.V. COMPARATIVE CHARACTERIZATION ANALYSIS OF SOLAR POWER EFFICIENCY  
IN LEADING COUNTRIES WORLDWIDE

It has been performed a comparative analysis of solar power efficiency in individual regions and leading countries 
across the world and in Ukraine. The leader of solar power efficiency is Spain. Its dominant positions are determined 
by high solar intensity in comparison with other European countries and the current legal requirements obliging 
owners of new facilities to install certain amount of solar inverters during construction. It is confirmed that solar power 
efficiency in Ukraine is at the mean European level that is largely due to solar power plants location in the southern 
regions of the country with higher solar radiation intensity and use of up-to-date equipment. 

Keywords: solar energy, photovoltaic, installed capacity, the efficiency of solar energy, solar radiation intensity.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Аналізуючи розвиток різних напрямів 
альтернативної енергетики у цілому і соняч-
ної енергетики зокрема, переважна більшість 
міжнародних організацій, що досліджують ці 
питання (Міжнародне агентство з відновлю-
ваної енергії (International Renewable Energy 
Agency (IRENA)), Мережа по відновлюваль-
ним джерелам енергії у ХХІ ст. (Renewable 
Energy Policy Network for the 21st Century 
(REN 21), Європейська асоціація фотоелек-
тричної промисловості (SolarPower Europe)), 

основну увагу зосереджують на таких показ-
никах, як обсяги введених потужностей за рік 
та загальна встановлена потужність на кінець 
відповідного періоду (року).

Уведення значної кількості нових потуж-
ностей в енергетичній галузі не свідчить про 
їхнє подальше ефективне використання. У 
багатьох країнах світу альтернативна енер-
гетика розвивається за рахунок державної 
підтримки, а у разі встановлення завищених 
«зелених» тарифів господарюючі суб’єкти 
можуть намагатися вводити додаткові потуж-СВ
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ності, отримуючи, таким чином, додаткові 
кошти з державного чи місцевих бюджетів. 
У такому разі порівняння ефективності роботи 
сонячної енергетики набуває актуальності, а 
використання досвіду країн-лідерів надасть 
можливості покращити роботу підприємств, 
що працюють у відповідній галузі в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проаналізовано статистичні звіти між-
народних організацій, що працюють у сфері 
альтернативної енергетики: IRENA [1], REN 
21 [2], SolarPower Europe [3]. У статистичному 
звіті IRENA увага зосереджується на загаль-
ному обсягу введених потужностей в альтер-
нативній енергетиці на кінець року за період 
2007– 2016 рр. за окремими регіонами та кра-
їнами [1, с. 12–14] та наводиться статистика 
введених потужностей за окремими напря-
мами альтернативної енергетики, зокрема 
у сонячній енергетиці [1, с. 31–33]. У статис-
тичному звіті REN 21 наводиться загальний 
аналіз ситуації у галузі [2, с. 17–19], визнача-
ються лідируючі країни за окремими напря-
мами введення нових потужностей та основні 
тренди за відповідними напрямами розви-
тку альтернативної енергетики [2, с. 21–23, 
27–42], охарактеризовано ситуацію у сонячній 
енергетиці [2, с. 59–67]. У статистичному звіті 
SolarPower Europe наводяться аналіз ситуа-
ції у сонячній енергетиці країн Європи та про-
гноз розвитку сонячної енергетики до 2019 р. 
включно [3, с. 14–17]. У жодному із зазначе-
них звітів ефективність роботи альтернатив-
ної енергетики загалом і сонячної зокрема не 
розглядається.

Британська нафтова компанія BP у своєму 
щорічному звіті, крім введення потужностей, 
наводить статистичну інформацію стосовно 
обсягів споживання електроенергії, що виро-
блена за рахунок використання фотоперетво-
рювачів в окремих країнах світу [4], але й у 
цьому дослідженні ефективність роботи аль-
тернативної енергетики не розглядається.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є проведення порів-
няльної характеристики ефективності роботи 
сонячної енергетики в окремих країнах світу. 
За результатами порівняльного аналізу необ-
хідно виокремити країни-лідери, дослідити 
причини успішної роботи сонячної енергетики 
у цих країнах, вивчити можливості з пере-
йняття позитивного досвіду підприємствами, 
що працюють у галузі сонячної енергетики 
України, обґрунтувати доцільність подаль-
шого збільшення кількості обладнання, що 
використовується для виробництва електро-

енергії завдяки сонячному випромінюванню 
господарюючими суб’єктами та окремими 
громадянами в Україні.

Теоретичну основу дослідження становить 
метод порівняльного аналізу до визначення 
ефективності роботи сонячної енергетики на 
основі співставлення обсягів виробництва 
(споживання) електроенергії з обсягами вста-
новлених потужностей. Методологічну основу 
становлять дослідження природного потенці-
алу територій (зокрема, інтенсивності соняч-
ного випромінювання у різних регіонах світу) 
та ефективності роботи наявних перетворю-
вачів сонячної енергії в електричну, статис-
тичного дослідження, логічного узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Більшість країн світу приділяє зна-
чну увагу розвитку альтернативної енерге-
тики. До цієї групи належать як розвинуті 
країни, так і країни, що розвиваються, та кра-
їни з перехідною економікою. Так, членами 
IRENA є 150 держав світу і ще 30 держав 
подали документи на вступ до цієї організації 
[5]. Інвестиції у розвиток різних напрямів аль-
тернативної енергетики (за винятком великих 
гідроенергетичних об’єктів потужністю понад 
50 МВт) за підсумками 2015 р. становили 
285,9 млрд. дол. та зросли відносно попере-
днього року на 5%. З урахуванням гідроенер-
гетичних об’єктів потужністю понад 50 МВт 
обсяг інвестицій становив 328,9 млрд. дол. 
Із зазначеної суми в 2015 р. 265,8 млрд. дол. 
було вкладено у нові потужності різних напря-
мів альтернативної енергетики, що в понад 
два рази перевищило відповідний показ-
ник для традиційної теплової енергетики 
(130 млрд. дол.), яка як паливо використовує 
вугілля та природний газ [2, с. 25].

У 2015 р. обсяг інвестицій в альтернативну 
енергетику країн, що розвиваються, вперше 
перевищив відповідний рівень розвинутих 
країн та становив 156 млрд. дол. збільшив-
шись відносно 2014 р. на 19%. Провідним 
інвестором як серед цієї групи країн, так і зага-
лом, став Китай. Ця країна інвестувала у різні 
напрями альтернативної енергетики в 2015 р. 
102,9 млрд. дол., що на 17% перевищило 
відповідний показник 2014 р. та становило 
36% загальносвітових інвестицій в альтер-
нативну енергетику. Також значне зростання 
інвестицій в альтернативну енергетику на 
понад 10% відносно 2014 р. було зафіксовано 
в Індії, Південній Африці, Мексиці та Чилі. Ще 
одна група країн, що розвиваються (Марокко, 
Уругвай, Філіппіни, Пакистан, Гондурас), які 
тільки розпочинають активний розвиток аль-
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тернативної енергетики, інвестували в 2015 р. 
понад 500 млн. дол. кожна.

У групі розвинутих країн, навпаки, інвес-
тиції скоротилися на 8% відносно 2014 р. та 
становили 130 млрд. дол. Найбільше зни-
ження інвестицій у розвиток альтернативної 
енергетики було в країнах Європи (на 21%, 
до 48,8 млрд. дол.). Поряд із тим серед країн 
Європи на 11% зросли інвестиції в офшорну 
вітроенергетику – до 17 млрд. дол. У США 
інвестиції у сонячну енергетику досягли рівня 
44,1 млрд. дол., збільшившись відносно попе-
реднього року на 19%, що було найвищим 
показником починаючи з 2011 р. [2, с. 25].

Основний обсяг інвестицій спрямовано 
у сонячну енергетику (161 млрд. дол.), що 
становило 56% загальної суми інвестицій в 
альтернативної енергетику та збільшилося 
відносно попереднього року на 14%. На дру-
гому місці серед різних напрямів альтерна-
тивної енергетики була вітрова енергетика, 
в яку було інвестовано 109,6 млрд. дол., що 
становило 38,3% загальної суми інвестицій 
та на 4% більше відносно попереднього року. 
В інші напрями альтернативної енергетики 
було інвестовано значно менші кошти: енер-
гетика на основі переробки біомаси та відхо-
дів – 6 млрд. дол., малі гідроелектростанції – 
3,9 млрд. дол., біопаливо – 3,1 млрд. дол., 
геотермальна енергетика – 2 млрд. дол., 
енергія океану – 215 млн. дол. [2, с. 25].

Навіть певне скорочення інвестицій у 
розвинутих країнах не завжди свідчить про 
зменшення введених потужностей, оскільки 
у вітровій і сонячній енергетиці відбувається 
постійне зниження вартості за одиницю потуж-
ності. Вартість виробництва електроенергії у 
сонячній енергетиці в 2010 р. знаходилася в 
межах 200–500 дол./МВт•год, а за підсумками 
2016 р. знизилася до 30–70 дол./МВт•год 
залежно від регіону [6, с. 20]. Також слід зазна-
чити, що поступовий перехід країн Європи з 
наземної на офшорну вітроенергетику дасть 
змогу виробляти більше електроенергії на 
одиницю встановленої потужності [7, с. 14].

Проведемо порівняльний аналіз ефек-
тивності використання сонячної енергії на 
основі опрацювання статистичної інформа-
ції, що міститься у звітах IRENA [1], REN 21 
[2], SolarPower Europe [3] та BP [4]. Основна 
увага у зазначених звітах зосереджується на 
введенні нових енергетичних потужностей за 
останній рік та на загальній потужності аль-
тернативної енергетики за окремими краї-
нами і регіонами світу. У звіті BP наводиться 
інформація стосовно споживання електро-

енергії, що вироблена за рахунок сонячних 
перетворювачів, в окремих країнах та регіо-
нах світу [4].

Аналізуючи загальні обсяги введених 
потужностей, можна зробити висновки сто-
совно наявної потужності енергетики тієї чи 
іншої країни та розглядати можливість їхнього 
використання, але такий аналіз не дає відпо-
віді на питання, наскільки ефективно вико-
ристовується сонячна енергетика у певній 
країні чи регіоні світу. Для проведення порів-
няльного аналізу ефективності використання 
сонячної енергетики необхідно співставити 
обсяги виробництва чи споживання сонячної 
енергії з наявною потужністю сонячних елек-
тростанцій (табл. 1).

Отже, ефективність використання соняч-
них перетворювачів буде свідчити, який обсяг 
спожитої електроенергії (кВт∙год./рік) при-
падає на одиницю встановленої потужності 
генеруючого обладнання (кВт). Теоретично 
цей показник може становити 8 760 кВт∙год./
кВт (24 год./добу помножити на 365 діб/рік). На 
практиці у сонячній енергетиці цей показник 
значно нижчий. Сонячне світло, що викорис-
товується для виробництва електричної енер-
гії, надходить до перетворювача лише вдень. 
Існують дослідні зразки перетворювачів, які 
здатні виробляти незначний обсяг електрое-
нергії в нічну пору, але розглядати їхнє комер-
ційне використання ще зарано. Також певна 
кількість електричної енергії споживається 
на потреби самої сонячної електростанції, 
існують втрати в мережі та ін. У разі ділення 
отриманого результату на 8 760 кВт∙год./кВт, 
який приймається за 100%, отримаємо частку 
(відсоток) використання встановленої потуж-
ності.

Окрім того, слід зауважити, що окремі 
країни вводили значний обсяг потужності за 
останній рік. Наприклад, у Китаї зростання 
встановленої потужності у 2015 р. до попе-
реднього року становило 53,5%, а в окремих 
країнах цей показник був ще вищим. Детальна 
інформація стосовно того, яка частина нових 
потужностей працювала протягом якого пері-
оду часу в 2015 р., відсутня. Для підвищення 
об’єктивності розрахунку будемо вважати, що 
нові потужності вводилися протягом року рів-
номірно. У такому разі від загальної встанов-
леної потужності на кінець 2015 р. віднімемо 
половину нової встановленої потужності за 
2015 р. і саме ці дані будемо використовувати 
в розрахунках.

Серед регіонів світу лідируючі пози-
ції за ефективністю використання соняч-
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ної енергетики займала Північна Америка 
(1 720,2 кВт∙год./кВт та 19,6%). Другу пози-
цію займала Європа (1 199,4 кВт∙год./кВт та 
13,7%), а третю – інші країни світу, насампе-
ред країни Азії (1 043,9 кВт∙год./кВт та 11,9%). 
Лідируючі позиції країн Північної Америки 
зумовлені активним розвитком сонячної 
енергетики у США за кілька останніх років. 
Це дало можливість країнам Північної Аме-
рики випередити попереднього лідера (до 
2013 р.) – Європу. Друге місце країн Європи 
зумовлено найбільш тривалим періодом роз-
витку сонячної енергетики, використанням 

набутого досвіду та застосуванням останніх 
зразків техніки і обладнання. У подальшому 
ситуація буде змінюватися на користь інших 
регіонів світу, оскільки значна кількість із них 
має території з більшою інтенсивністю соняч-
ного випромінювання, ніж у країнах Північної 
Америки чи Європи. Зокрема, найкращі пер-
спективи для розвитку сонячної енергетики 
мають країни Африки в районі Сахари та на 
півдні цього континенту, у центральній частині 
Південної Америки та на півночі Австралії, де 
інтенсивність сонячного випромінювання ста-
новить  6–7 кВт∙год./(м2∙день) [8]. Інформа-

Таблиця 1
Ефективність використання сонячної енергії у провідних країнах світу та Україні  

в 2015 р. [2, с. 60–67; 3, с. 10–12; 4] 

Країна
Споживання 

електроенергії, 
млрд./кВт•год.

Нова 
встановлена 
потужність  
у 2015 р., 

МВт

Загальна 
встановлена 
потужність  
на кінець 

2015 р., МВт

Ефективність 
використання, 

кВт•год./кВт

Частка 
використання 
встановленої 
потужності,  

%
Північна Америка 41,9 7 963 28 363 1 720,2 19,6
США 39,0 7 260 25 577 1 777,2 20,3
Канада 2,6 600 2 504 1 175,0 13,4
Мексика 0,3 103 282 1 504,11 17,2
Європа 111,5 7 868 96 893 1 199,4 13,7
Австрія 1,0 150 937 1 110,1 12,7
Бельгія 3,2 95 3 251 987,2 11,3
Болгарія 1,4 14 1 036 1 362,4 15,6
Чехія 2,3 16 2 150 1 056,1 12,1
Данія 0,6 177 783 870,6 9,9
Франція 7,3 879 6 557 1 198,5 13,7
Німеччина 38,4 1 355 39 698 984,9 11,2
Греція 3,5 10 2 606 1 347,3 15,4
Італія 25,2 300 18 922 1 342,7 15,3
Нідерланди 0,9 357 1 405 706,8 8,1
Португалія 0,8 63 454 1 867,0 21,3
Румунія 2,0 32 1 325 1 518,5 17,3
Словаччина 0,6 10 600 924,7 10,6
Іспанія 13,9 56 5 432 2 567,3 29,3
Швеція 0,1 51 130 766,7 8,8
Швейцарія 1,1 300 1 361 926,8 10,6
Великобританія 7,6 3 610 9 071 1 040,0 11,9
Україна 0,4 11 422 965,2 11,0
Інші країни світу 91,8 34 777 105 350 1 043,9 11,9
Австралія 6,1 935 5 065 1 320,9 15,1
Китай 39,2 15 150 43 480 1 091,8 12,5
Індія 0,6 200 881 768,3 8,8
Японія 30,9 12 000 35 409 1 051,2 12,0
Малайзія 0,1 63 231 627,4 7,2
Південна Корея 3,8 1 010 3 408 1 315,2 15,0
Тайвань 0,9 400 1 010 1 080,9 12,3
Таїланд 2,4 121 1 420 1 783,1 20,4
Світ у цілому 253,0 50 609 230 606 1 232,5 14,1
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ція щодо інших регіонів світу відсутня через 
початкову стадію розвитку сонячної енерге-
тики у цих регіонах і незначний обсяг уведе-
них потужностей.

Серед окремих країн лідируючу позицію 
за ефективністю роботи сонячної енерге-
тики займала Іспанія (2 567,3 кВт∙год./кВт 
та 29,3%). Наступні позиції були за Порту-
галією (1 867,0 кВт∙год./кВт та 21,3%), Таї-
ландом (1 783,1 кВт∙год./кВт та 20,4%) та 
США (1 777,2 кВт∙год./кВт та 20,3%). В інших 
країнах частка використання встановленої 
потужності була нижчою 20,0%. Ситуацію 
стосовно ефективності використання соняч-
ної енергетики в країнах Європи проаналі-
зуємо детальніше. Лідируючі позиції Іспанії 
пов’язані передусім із високою інтенсивністю 
сонячного випромінювання. На переваж-
ній більшості території Іспанії інтенсивність 
сонячного випромінювання знаходиться в діа-
пазоні 3–5 кВт∙год./(м2∙день), тоді як на біль-
шості території Європи за винятком окремих 
південних регіонів цей показник знаходиться 
в межах від 1-го  до 3-х кВт∙год./(м2∙день), 
у країнах Північної Європи не перевищує 
1 кВт∙год./(м2∙день) [8]. Іншим складником 
високого рівня ефективності роботи сонячної 
енергетики Іспанії є законодавчі особливості, 
що передбачають під час спорудження нових 
будинків обов’язкове встановлення певної 
кількості сонячних перетворювачів. У такому 
разі вироблена електроенергія споживається 
самим виробником на місці її виробництва. 
Відсутні втрати в мережах, які в електроенер-
гетиці України становлять близько 15–20%. 
Друге місце Португалії зумовлено високим 
рівнем сонячного випромінювання та наслі-
дуванням досвіду Іспанії в розвитку сонячної 
енергетики.

Показник України (965,2 кВт∙год./кВт та 
11,0%) знаходиться майже на середньоєв-
ропейському рівні (1 199,4 кВт∙год./кВт та 
13,7%), що є досить непоганим результа-
том. Зокрема, ефективність роботи соняч-
ної енергетики України є вищою, ніж у Швей-
царії (926,8  кВт∙год./кВт та 10,6%), яка має 
кращі показники інтенсивності сонячного 
випромінювання, ніж Україна, а також Данії 
(870,6  кВт∙год./кВт та 9,9%) та Нідерландів 
(706,8 кВт∙год./кВт та 8,1%), які почали активно 
розвивати сонячну енергетику значно раніше, 
ніж Україна. Такий результат ефективності 
роботи сонячної енергетики України зумов-
лений розміщенням сонячних електростан-
цій у південних регіонах, що мають більшу 
інтенсивність сонячного випромінювання, ніж 

області Центральної та Північної України, а 
самі сонячні електростанції є потужними та 
сучасними об’єктами, які збудовані з викорис-
танням останніх технічних досягнень.

У подальшому в Україні доцільно розши-
рювати використання насамперед невеликих 
сонячних електростанцій, що розміщуються 
на дахах та стінах будівель. Нині прикладів 
успішного спорудження відповідних об’єктів 
надзвичайно мало. Такий розвиток забезпе-
чить зростання енергетичної незалежності 
окремих регіонів та зменшення енергетичної 
залежності економіки України від постачання 
викопних паливних ресурсів із-за кордону. 
Розвитком великих (десятки чи навіть сотні 
МВт установленої потужності) сонячних елек-
тростанцій доцільно займатися також, але 
вони не повинні розміщуватися на землях, які 
придатні для сільськогосподарського вико-
ристання, тобто не призводити до зменшення 
сільськогосподарського виробництва в Укра-
їні, оскільки цей напрям за останні декілька 
років є провідним у розвитку української еко-
номіки.

Висновки з цього дослідження. Науко-
вою новизною є проведення порівняльного 
аналізу ефективності роботи сонячної енерге-
тики в окремих регіонах світу, провідних кра-
їнах та Україні. Серед окремих регіонів світу 
найвища ефективність роботи сонячної енер-
гетики зафіксована у Північній Америці. Серед 
окремих країн найвища ефективність роботи 
спостерігається в Іспанії (2 567,3 кВт∙год./кВт 
та 29,3%), що зумовлено високою інтенсив-
ністю сонячного випромінювання (від 3-х до 
5-ти кВт∙год./(м2∙день)) та наявністю законо-
давчих вимог щодо використання сонячних 
перетворювачів під час спорудження нових 
будинків. Ефективність використання соняч-
ної енергетики в Україні (965,2 кВт∙год./кВт та 
11,0%) знаходиться майже на середньоєвро-
пейському рівні, що зумовлено розміщенням 
сонячних електростанцій у південних регіо-
нах країни з високою інтенсивністю сонячного 
випромінювання та застосуванням сучасних 
зразків техніки.

Отримані результати можуть бути викорис-
тані для більш детального аналізу показни-
ків ефективності роботи сонячної енергетики 
країн-лідерів для вивчення їхнього досвіду та 
його подальшого використання на підприєм-
ствах сонячної енергетики України.

Подальші наукові дослідження за наяв-
ності відповідної інформаційної бази можна 
розділити на два окремих напрями. Пер-
ший – це порівняльний аналіз ефективності 
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роботи сонячної енергетики на основі потуж-
них об’єктів (десятки чи сотні МВт встанов-
леної потужності). Другий – це ефективність 
роботи невеликих сонячних електростанцій, 
що розміщуються на дахах і стінах будин-
ків, а вироблена електроенергія переважно 
використовується самим виробником. У пер-

шому випадку доцільним буде дослідження 
роботи окремих підприємств сонячної енер-
гетики Німеччини, США, Іспанії. У другому 
випадку, насамперед, корисним буде досвід 
країн Європи, що мають порівнювану з Украї-
ною інтенсивність сонячного випромінювання 
(Чехії, Словаччини, Польщі).
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Розглянуто сучасні тенденції зростання міграційних потоків у світі. Проаналізовано динаміку міграційних 
процесів у країнах ЄС та визначено місце і роль у цих процесах України. Розкрито наявні загрози міжнародної 
трудової міграції українців та негативні наслідки для її економіки. Запропоновано напрями державної мігра-
ційної політики, які повинні формувати цілісну стратегію управління міграційним потоком для скорочення від-
пливу економічно активного населення з України. 

Ключові слова: глобальні міграційні процеси, міжнародна міграція, міграційна криза, нелегальні міграцій-
ні потоки, трудова міграція українців, державна міграційна політика.

Пробоев О.А., Билецкая И.М. УКРАИНА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Рассмотрены современные тенденции роста миграционных  потоков в мире. Проанализирована динами-

ка миграционных процессов в странах ЕС и определено место и  роль в этих процессах Украины. Раскрыты 
существующие угрозы международной трудовой миграции украинцев и негативные последствия для ее эко-
номики. Предложены направления государственной миграционной политики, которые должны формировать 
целостную стратегию управления миграционным потоком для сокращения оттока экономически активного 
населения из Украины. 

Ключевые слова: глобальные миграционные процессы, международная миграция, миграционный кри-
зис, нелегальные миграционные потоки, трудовая миграция украинцев, государственная миграционная по-
литика.

Proboyiv O.A., Biletska I.M. UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBAL MIGRATION PROCESSES 
The research focuses on the recent trends of growing global migration flows. It analyzes the dynamics of migra-

tion processes in the countries of European Community and defines the position and the role of Ukraine within those 
processes. The research discloses the existing threats of international labor migration for Ukrainians and highlights 
the negative implications for Ukrainian economy. It offers the directions for the state migration policy targeted at the 
development of integral policy for managing migration flows to restrict the drain of gainfully employed population 
from Ukraine. 

Keywords: global migration processes, international migration, migration crisis, irregular migration flows, labor 
migration of Ukrainians, state migration policy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Значні геополітичні трансформації в 
сучасному світовому господарстві на тлі заго-
стрення глобальних проблем і виникнення та 
поглиблення збройних конфліктів, справля-
ють вплив на всі аспекти життя суспільства і 
зумовлюють посилення глобальних міграцій-
них процесів. 

Нелегальна імміграція протягом кіль-
кох останніх десятиліть стала невід’ємною 
рисою розвитку високорозвинених держав, 
незважаючи на прийняття законів, які забо-
роняють незаконне перебування на території 

їхньої країни та зайнятість іноземців без від-
повідних дозволів, адже впродовж багатьох 
років США і Західна Європа були зацікавлені 
в нелегальній трудовій імміграції, яка давала 
змогу заповнювати незайняті ніші на їхньому 
ринку праці й сприяла економічному росту 
країн-реципієнтів. Саме тому уряди цих 
країн пасивно перешкоджали проникненню 
нелегальної робочої сили на їх територію. 
Однак ситуація в ЄС кардинально зміни-
лася з масовим напливом осіб, що шукають 
притулку, із країн третього світу впродовж 
2015–2016 рр., що поставило під загрозу СВ
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економічну стабільність і національну без-
пеку європейських держав. 

Європейський вибір України й підписання 
Угоди про асоціацію, а також ужиті політичні 
кроки на шляху до безвізового режиму між 
Україною та ЄС на тлі військового конфлікту 
на Донбасі, в умовах глибокої системної еко-
номічної кризи й зниження рівня добробуту 
населення зумовили масштабні вимушені 
переміщення громадян для пошуку кращих 
умов життя й достойного заробітку, що спри-
яло інтенсифікації міграційних процесів. 
Посилення міграційних настроїв українців у 
контексті глобальних міграційних процесів 
є особливо актуальним питанням і потребує 
більш детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій.  Проблема трудової еміграції в Укра-
їні стала предметом наукового аналізу 
таких вітчизняних дослідників: Е. Лібанової, 
О. Малиновської, О. Слободян, А. Кущенко, 
К. Вірц, А. Коваленко, Г. Сотник, А. Гессен  
та ін. Серед зарубіжних науковців у сфері 
міжнародної міграції робочої сили й захисту 
прав мігрантів відомі праці: А. Гьозде Їльдіс, 
П. Шефера, С. Небехай, В. Арроча, С. Бен-
дера.

Незважаючи на те що важливі аспекти між-
народної міграції робочої сили відображені у 
працях зазначених учених, окремі проблеми, 
зокрема міграція в Україні на тлі глибокої сис-
темної кризи в контексті глобальних міграцій-
них процесів, ще достатньою мірою не вивчені 
й не отримали практичного вирішення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вивчення 
динаміки глобальних міграційних процесів 
та аналіз міграційних потоків в Україні для 
вироблення ефективної міграційної політики, 
спрямованої на регулювання рівня еміграції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поглиблення інтеграційних процесів 
на тлі загострення політичних, економічних, 
соціальних, культурних і релігійних проблем 

у сучасному світі зумовлює зростання кіль-
кості міжнародних мігрантів до позначки 
250 млн. [1, c. 1; 2, с. 1], при цьому центрами 
тяжіння трудових мігрантів виступають кра-
їни з високим рівнем економічного розвитку, 
що стають джерелами валютних переказів 
(рис. 1). Так, у 2014 р. США відправили гро-
шових переказів на суму 56 млрд. дол., Сау-
дівська Аравія – 37 млрд. дол., Російська 
Федерація – 33 млрд. дол. Найбільшими одер-
жувачами валютних переказів у 2015 р. стала 
Індія (72 млрд. дол.), Китай (64 млрд. дол.) та 
Філіппіни (30 млрд. дол.). У десятку провідних 
країн тяжіння міжнародних міграційних потоків 
увійшли: США, Саудівська Аравія, Німеччина, 
Російська Федерація, Об’єднані Арабські 
Емірати, Великобританія, Франція, Канада, 
Іспанія й Австралія.  Топ-10 країн – донорів 
міжнародної трудової міграції очолили такі 
держави: Індія, Мексика, Російська Федера-
ція, Китай, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, 
Афганістан, Україна [1, с. 1].

Структурні зміни на геополітичній карті 
світу, що призвели до утворення наддер-
жавного інтеграційного угрупування – Євро-
пейського Союзу та вільної для внутрішньої 
міграції Шенгенської зони, створили ситу-
ацію, за якої країни Східної та Південної 
Європи, обираючи курс на євроінтеграцію, 
неминуче перетворилися на країн – донорів 
робочої сили.

Ситуація з міжнародною міграцією в кра-
їнах ЄС упродовж останніх років ускладни-
лася через воєнні конфлікти та відсутність 
будь-яких перспектив політичної й економіч-
ної стабілізації у світі, тому громадяни окре-
мих країн Південно-Східної Азії та Північної 
Африки впродовж 2014–2016 рр. спричи-
нили лавинне наростання міграційних пото-
ків, зумовивши справжню міграційну кризу з 
політичними, економічними, соціально-етніч-
ними та іншими негараздами, поставивши 
під загрозу цілісність і безпеку Європейського 
Союзу [4, c. 1] (рис. 2). 

Рис. 1. Динаміка міжнародної міграції у світі 
протягом 1960–2015рр.,  млн. осіб

Джерело: побудовано на основі даних [3, c. 1]

Рис. 2. Обсяги міграційних потоків у країни – 
реципієнти ЄС

Джерело: побудовано на основі даних [5, c. 1]
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Проведений аналіз указує, що масштаби 
переміщення нелегальних мігрантів у країни 
ЄС величезні, а оскільки конфлікти в проблем-
них країнах третього світу підтримуються й 
надалі, то кількість мігрантів невпинно зрос-
тає [6, с. 1; 7, с. 1]. Уперше за історію ЄС у 
країни Західного регіону прибувають мігранти 
без відповідної освіти і професій, на які є 
попит, та з менталітетом, що значно відрізня-
ється від європейського. Суттєві відмінності в 
релігії та культурі, життєвих цінностях та прі-
оритетах спричинюють безліч перешкод на  
шляху соціальної адаптації осіб, що шукають 
притулку, до нових умов життя. 

Оскільки Україна посідає помітне місце в 
глобальних міграційних процесах передусім 
як країна – донор численних трудових мігран-
тів і отримує з-за кордону значні валютні 
трансферти, виникає необхідність дослідити 
динаміку міграції та визначити міграційний 
профіль країни для розроблення ефективної 
міграційної політики. 

Об’єктивно оцінити реальні обсяги емі-
грації українців, опираючись на офіційні дані 
міжнародних звітів та аналітичних оглядів, 
практично неможливо через відсутність одно-
значної інформації. Дані офіційної статистики 
навіть приблизно не віддзеркалюють дійсних 
масштабів міграції громадян України, оскільки 
більшість наших співвітчизників використовує 
нелегальні шляхи виїзду та працевлашту-
вання за кордоном. Інформація Державної 
прикордонної служби також не є вичерпною, 
оскільки вона може тільки відображати кіль-
кість офіційно зареєстрованих українців, 
які на підставі виданих їм дозволів на тим-
часове чи постійне місце проживання або ж 
офіційне працевлаштування перетинають 
державний кордон України. Немає офіційних 

статистичних даних про кількість проживаю-
чих громадян України в різних державах світу. 
За різними експертними оцінками [8, с. 686], 
кількість міграційних поїздок українських гро-
мадян за кордон коливається у межах від 4 до 
7 млн. осіб, або від 8,6% до 15,1% чисель-
ності всього населення України, та від 19,5% 
до 34,1% економічно активного населення 
працездатного віку (табл. 1).

Як бачимо з табл. 1, значна частина трудо-
вих мігрантів знаходиться за кордоном неле-
гально, при цьому найпоширенішими видами 
економічної діяльності серед трудових мігран-
тів є: будівництво – 54%; домашній догляд – 
17%; сільське господарство – 9%; оптова та 
роздрібна торгівля – 9%; промисловість – 6%; 
інші види робіт – 5% [8, с. 687].

Однак протягом 2015–2017 рр. змінився 
профіль сучасної трудової міграції українців: 
якщо попередні хвилі міграції в Україні вини-
кали через бажання покращити соціально-
побутові й житлові умови, забезпечити дітей 
відповідною освітою та підвищити власний 
рівень життя й рівень життя рідних, то нинішня 
міграція має на меті виїзд заробітчан за кор-
дон на постійне місце проживання з подаль-
шим возз’єднанням сім’ї. 

Так, проведені в Україні дослідження пред-
ставництвом Міжнародної організації з мігра-
ції (МОМ) [9, с. 11] указують на значне зрос-
тання транскордонної мобільності населення 
після лібералізації режиму перетину кордонів 
до країн ЄС: якщо в 2010 р. українці отри-
мали 1,28 млн. шенгенських віз, то в 2013 р. – 
уже 1,56 млн. (з яких 38,6% віз були багато-
разовими), у 2014 р. багаторазових віз було 
оформлено 52,4%, у  2015 р. – 56,8%. Завдяки 
зростанню відсотка виданих українцям бага-
торазових шенгенських віз зменшується їх 

Таблиця 1
Чисельність українських трудових мігрантів за країнами перебування в 2016 р.

Країна Чисельність українських трудових мігрантів, тис. осіб
Офіційна статистика Фактична кількість

Російська Федерація 169 2000
Італія 195 6500
Польща 20 450
Іспанія 52 250
Португалія 44 75
Чехія 51 150
Греція 20 75
Нідерланди н/д 40
Великобританія н/д 70
США н/д 500

Джерело: побудовано на основі даних [8, с. 687]
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кількість у динаміці: 1,35 млн. виданих віз 
упродовж 2014 р. і 1,19 млн. віз у 2015 р.

Ще одна причина скорочення чисельності 
виданих шенгенських віз полягає у збільшенні 
кількості відмов через великий наплив бажаю-
чих залишити Україну громадян на тривалий 
термін або на постійне місце проживання, що 
на фоні наявної в Європі міграційної кризи спо-
нукає західні країни ретельніше розглядати 
подану інформацію про мігрантів і обмежити 
кількість виданих дозволів на перебування 
на їх території. Так, у 2010 р. частка відмов 
нашим громадянам у видачі віз та дозволів на 
проживання становила 3,83%, у 2013 р. вона 
скоротилася до 1,85%, але через виникнення 
військового конфлікту на Донбасі кількість від-
казів почала знову зростати: з 1,97% у 2014 р. 
до 3,4% у 2015 р. [9, с. 11].

З ускладненням політичної й економічної 
ситуації в Україні впродовж трьох останніх 
років постійно зростає кількість українців, які 
мають намір виїхати на тривалий термін або 
постійне місце проживання в країни ЄС, що 
підтверджується динамікою кількості поданих 
ними заяв на отримання дозволів на прожи-
вання за кордоном (рис. 3).
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Рис. 3. Кількість уперше оформлених і чинних 
на кінець року дозволів на перебування 

українців у країнах ЄС
Джерело: побудовано на основі даних [9, c. 12]

Так, на підставі офіційних даних пред-
ставництва Міжнародної організації з мігра-
ції [9, с. 11], у 2015 р. українцям видано 

493 тис. уперше оформлених дозволів на 
проживання в країнах ЄС, що у півтора рази 
перевищує показник 2014 р. При цьому 
87% дозволів видано в Польщі, а основною 
метою прибуття українців до  Євросоюзу  була 
трудова діяльність. За даними цього ж пред-
ставництва, на території країн ЄС у 2015 р. 
тільки за офіційною статистикою постійно 
проживало 905,2 тис. наших співвітчизників, 
які становлять понад 6% іноземців із третіх 
країн (рис. 4). 

За неофіційними даними, опираючись на 
приблизні підрахунки Державної прикордон-
ної служби, на легальній і нелегальній основі 
в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та ін. 
державах проживає понад 7 млн. громадян 
України. Найбільше українців зосереджено в 
Італії (238 тис.), Польщі (336 тис.), Німеччині 
(112 тис.), Чеській Республіці (113 тис.) та 
Іспанії (84 тис.).

Про драматичний обсяг міграції робочої 
сили з України та зростаючий темп «відтоку 
мізків» свідчать не лише статистичні дані й 
дослідження міжнародних організацій, але й 
підтверджена інформація 33 закордонних уні-
верситетів країн Європи, Північної Америки 
та Австралії аналітичного центру CEDOS, яка 
вказує на значне зростання кількості укра-
їнських студентів у закордонних навчаль-
них закладах: лише 60 тис. наших студен-
тів 2015 р. поїхали вчитися в польські виші, 
25 тис. – у німецькі [11, c. 1]. Якщо додати 
офіційну статистику інших країн Європи, Пів-
нічної Америки та Австралії щодо кількості 
українських студентів денної форми на бака-
лаврських й магістерських програмах повного 
циклу навчання у динаміці без урахування 
учасників різноманітних стипендіальних 
програм та грандів на скорочене навчання і 

Рис. 4. Топ-5 країн  ЄС, де українці попросили 
притулок у 2014–2015 рр.

Джерело: побудовано на основі даних [10, c. 1]

Рис. 5. Динаміка зростання кількості 
українських студентів у закордонних 

університетах протягом 2013–2015 рр., осіб
Джерело: побудовано на основі даних [12, c. 1]
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стажування, то можна відстежити негативні 
тенденції  відтоку обдарованої молоді, що 
формує майбутній потенціал нашої держави 
(рис. 5).

Якщо порівнювати динаміку приросту кіль-
кості українських студентів у закордонних 
вишах, то за два останні роки приріст стано-
вив майже 29%, або  13 266 осіб. При цьому 
дві третини приросту становили українці, які 
навчаються в польських університетах, адже 
вони показали ріст чисельності в абсолют-
ному і відносному значеннях із 14 951 до 
22 833 осіб. 

Негативна динаміка відтоку наукових 
кадрів з України також свідчить не на користь 
нашої економіки. Загалом, із 1991 року 
Україну покинуло, за різними підрахунками, 
більше 100 тис. учених. На фоні загальної 
тенденції зростання кількості вчених у світі на 
20%, за даними ЮНЕСКО, в Україні лише в 
2015 р. залишило Національну академію наук 
2 730 осіб (із них 95 докторів наук і 511 кан-
дидатів), а кількість учених за роки незалеж-
ності зменшилася втричі, що характеризує 
найбільші втрати серед усіх галузей і сфер 
діяльності [11, с. 1].

Інноваційно-інвестиційна модель розвитку 
економіки України для подолання кризових 
явищ й відбудови її народного господарства 
з метою втілення зовнішньополітичного курсу, 
спрямованого на євроінтеграцію, є немож-
ливою через відсутність  найважливішого її 
складника – інтелектуального потенціалу й 
наукових досліджень.

З інтенсивним відтоком з України науковців 
та активної, обдарованої молоді, яка здобуває 
освіту за кордоном, маючи на меті залиши-
тися в країні перебування назавжди, а також 
на фоні зростання загальної чисельності еко-
номічно активного мігруючого населення про-
тягом двох останніх років зменшуються закор-
донні перекази в Україну. 

Як зазначалося вище, попередні хвилі 
української міграції мали на меті підвищення 
добробуту, вирішення житлово-побутових 

питань і здобуття освіти в Україні, тому мігра-
ція носила тимчасовий характер й супрово-
джувалася зростанням закордонних валют-
них переказів в Україну, які становили до 
5% ВВП і за обсягами перевищували кількість 
закордонних інвестицій в Україну (табл. 2)  
[8, с. 687]. 

У 2016 р. міграційний профіль України 
кардинально змінився у гіршу сторону: еко-
номічно активне населення масово мігрує, у 
структурі міграційного потоку переважають 
молоді, перспективні, розумні люди, що здо-
бувають за кордоном освіту чи працевлашто-
вуються для отримання дозволів на постійне 
місце проживання. При цьому більшість 
заощаджень мігрантів за кордоном у 2016–
2017 рр. залишається в країні перебування, 
що свідчить про намір не повертатися на бать-
ківщину. При цьому потік валютних переказів 
в Україну починає різко скорочуватися, а це 
негативно впливає на економічне зростання 
держави й обсяги інвестицій в її економіку. 

Так, у 2015 р. грошові перекази до України 
знаходилися практично на рівні обсягу прямих 
іноземних інвестицій в економіку і становили 
5,2 млрд. дол. США, що у вісім разів переви-
щує розмір зовнішньої фінансової допомоги 
для розвитку України [8, с. 688]. Відтік актив-
ної молодої робочої сили, втрата наукового 
потенціалу й зменшення валютних переказів 
в Україну завдають її економіці неоціненної 
шкоди, оскільки негативні непрямі мультиплі-
кативні ефекти визначатимуть макроеконо-
мічні показники розвитку держави ще впро-
довж багатьох десятків років, а нині вони 
суттєво сповільнюють процеси виходу Укра-
їни із глибокої системної економічної кризи.

Висновки з цього дослідження. Врахо-
вуючи результати проведеного дослідження, 
можна стверджувати, що перед більшістю 
високорозвинених промислових країн світу 
постало надзвичайно важливе питання. 
З одного боку, під загрозою опинилися еконо-
міки найпотужніших країн світу, з іншого – під 
загрозою людські життя. Для вирішення даної 

Таблиця 2
Обсяги валютних переказів мігрантів із-за кордону в Україну, млн. дол.

Показники Роки
2011 2012 2013 2014 2015

Через коррахунки банків 3275 2832 2959 3252 3278
Через міжнародні платіжні системи 2097 1825 2126 2804 3213
Неформальними каналами 805 713 777 963 1035
Обсяги валютних переказів у% до ВВП 3,4 4,6 4,2 4,3 4,3

Джерело: побудовано на основі даних [8, с. 687]
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проблеми країнам – членам ЄС потрібно 
дійти до спільного висновку, розробити єдину 
стратегію виходу з міграційної кризи і виро-
бити адекватну міграційну політику, яка б охо-
плювала комплекс політичних, соціально-еко-
номічних, правових заходів [13, c. 1]. Серед 
оперативних заходів, які вимагають негайного 
втілення, можна виділити: надання фінансо-
вої допомоги населенню Сирії і прикордонним 
країнам, що можуть прийняти найбільшу кіль-
кість біженців (Лівану, Йорданії, Іраку, Туреч-
чині, Єгипту); надання фінансової і технічної 

підтримки країнам – членам ЄС, що найсиль-
ніше підпадають під тиск нелегальних мігра-
ційних потоків (Угорщині, Німеччині, Італії); 
надання фінансової і технічної підтримки 
країнам ЄС, що приймають участь у програмі 
рівномірного розселення осіб, що шукають 
притулку, щоб зменшити тиск на найбільш 
«постраждалі» від нелегальної міграції євро-
пейські країни.  

Україна відіграє важливу роль у гло-
бальних міграційних процесах, виступаючи 
експортером робочої сили в Європі, що, з 

Рис. 6. Напрями регулювання міграційної політики в Україні
Джерело: розробка авторів

- створення умов для реалізації інтелектуального і трудового потенціалу мігрантів на терито-
рії нашої держави;

- покращення ситуації на національному ринку праці за рахунок регулювання працевлашту-
вання громадян відповідно до їх рівня освіти й кваліфікації;

- економічне регулювання міграційних потоків шляхом створення належних умов праці й 
отримання доходів, що є достатніми для забезпечення життєво необхідних потреб;

- раціоналізація напрямів міграційних потоків, захист прав і інтересів мігрантів закордоном;
- зменшення масштабів зовнішньої трудової міграції за рахунок нівелювання умов, що спо-

нукають до вимушеної міграції.

Інструменти Важелі МеханізмиМетоди

- проведення статис-
тичних досліджень; 

- моніторинг трудової 
міграції населення;
- розробка спільної  

міграційної політики;
- розробка програм 

регіонального розвит-
ку;

- розробка програм 
створення робочих 

місць;
- розробка програм 
розвитку власної 

справи.

- механізми державного регу-
лювання (нормативно-

правові; організаційні (держ.
угоди); адміністративні (візи, 
дозволи, реєстрація); інфор-

маційні; психологічні 
(роз’яснення, спонукання, 

примус);
- ринкові механізми (рівень 
спожив. цін, рівень доходів 

нас., рівень безробіття, курси 
валют);

- суспільно-психологічні (мо-
ральні норми, менталітет).

- адміністратив-
но-правові;

- соціально-
економічні;

- культурно-
релігійні. 

- правові (законо-
давчі норми);

- податкові (фіска-
льні);

- митні;

- грошово-кредитні 
(валютні);

- адміністративні.

Напрями державної міграційної політики

Стратегія міграційної політики

Результати:
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одного боку, дає змогу зменшити напругу в 
суспільстві за рахунок частково вирішення 
питання безробіття й соціального забез-
печення самими трудовими мігрантами, а з 
іншого – призводить до скорочення еконо-
мічно активного населення в країні й відтоку 
висококваліфікованих кадрів та науковців, які 
залишаються на постійне місце проживання 
за кордоном, а це через зміну профілю тру-
дової міграції впродовж останніх двох років 
негативно впливає на величину валютних 
переказів в країну та зменшує обсяги вкла-
дених інвестицій, що позбавляє країну ваго-
мих важелів впливу для подолання систем-
них кризових явищ і вимагає розроблення 
напрямів державного регулювання міграцій-
них тенденцій (рис. 6).

Необхідність активного втручання держав-
них структур у перебіг міграційних процесів в 
Україні є очевидною, проте урядове регулю-
вання міграційних процесів не повинно зводи-

тися лише до заборонних заходів, наслідком 
яких може бути посилення нелегальної мігра-
ції українців і підвищення соціальної напру-
женості. При цьому міграційна політика має 
враховувати світовий досвід, який свідчить 
про отримання користі навіть з еміграції висо-
кокваліфікованих спеціалістів, а також перед-
бачати комплекс заходів, спрямованих на 
створення умов для повернення мігрантів на 
батьківщину. Для вирішення даної проблеми 
потрібно розробити єдину стратегію виходу з 
міграційної кризи і виробити адекватну мігра-
ційну політику, яка б охоплювала комплекс 
політичних, соціально-економічних і правових 
заходів. 

Виходячи із вищезазначеного, слід конста-
тувати, що ситуація, яка склалася в Україні у 
міграційній сфері, є новим викликом сучас-
ності, від вирішення якої залежить успіх захо-
дів щодо подолання системних кризових явищ 
в її економіці й перспективи її вступу до ЄС.
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У статті визначено особливості управління державними підприємствами, здійснено аналіз переваг та не-
доліків загальноприйнятих підходів. Використані загальнонаукові методи, такі як метод наукової абстракції 
для уявного виділення найбільш суттєвих сторін управління державними підприємствами та відхилення від 
несуттєвих сторін і властивостей; аналіз та синтез для розкриття методів управління державними підприєм-
ствами; метод індукції та дедукції для отримання загальних та часткових висновків про управління держав-
ними підприємствами на основі окремих фактів та загальних положень. Також у статті запропоновано нові 
підходи та заходи для удосконалення управління державними підприємствами, висвітлено протиріччя між 
положеннями правової бази управління державними підприємствами та методологічними підходами.

Ключові слова: державний сектор економіки, підприємство, управління, ефективність управління, дер-
жавні підприємства.

Барсукова М.А., Синенко А.И. ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УКРАИНЕ

В статье определены особенности управления государственными предприятиями, осуществлен анализ 
преимуществ и недостатков общепринятых подходов. Использованы общенаучные методы, такие как метод 
научной абстракции для выделения наиболее существенных сторон управления государственными предпри-
ятиями и отклонения от несущественных сторон и свойств; анализ и синтез для раскрытия методов управле-
ния государственными предприятиями; метод индукции и дедукции для получения общих и частных выводов 
об управлении государственными предприятиями на основе отдельных фактов и общих положений. Также в 
статье предложены новые подходы и меры по совершенствованию управления государственными предпри-
ятиями, освещены противоречия между положениями правовой базы управления государственными пред-
приятиями и методологическими подходами.

Ключевые слова: государственный сектор экономики, предприятие, управление, эффективность управ-
ления, государственные предприятия.

Barsukova M.A., Synenko A.I. IDENTIFY AND ANALYZE PROBLEMS IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC 
ENTERPRISES IN UKRAINE

In the article the peculiarities of management and supervision of state enterprises, analyzing advantages and 
disadvantages of the conventional approaches. Used general scientific methods: the method of abstraction to im-
aginary highlight the most significant aspects in the management of public enterprises and deviations from minor 
parties and properties, analysis and synthesis for the disclosure of management of public enterprises, method of 
induction and deduction for total and partial conclusions about the management of public enterprises to based on 
individual facts and general provisions. Also, the article suggests new approaches and measures to improve man-
agement of public enterprises, coverage of conflict between the provisions of the legal framework of management of 
public enterprises and methodological approaches.

Keywords:  public sector, enterprise management, management efficiency, state-owned enterprises.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Державний сектор має суттєвий 
вплив на економіку країни. Одним із основних 
завдань державної політики України є ство-

рення системи управління державним секто-
ром економіки [1]. Незважаючи на прагнення 
впровадити систему управління європейської 
якості в Україні, здебільшого управління відбу- ЕК
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вається за застарілими методикам, що приво-
дить до неефективного використання активів 
державних підприємств. Існує багато проти-
річ між положеннями законодавчої влади та 
методиками управління, які застосовуються 
сьогодні. 

В умовах фінансової кризи постає питання 
про додаткові заходи державної політики 
щодо формування бездефіцитного бюджету 
країни. У зв’язку з цим актуальним є питання 
ефективності управління державною влас-
ністю. Однак ефективність діяльності дер-
жавних підприємств залишається надзви-
чайно низькою через те, що їхні можливості 
не використовуються повною мірою і тому 
не вдається досягнути динамічного розвитку. 
Існують різні пояснення виникнення цієї про-
блеми, починаючи з пропозицій приватизації 
найбільш економічно привабливих об’єктів 
державної власності та закінчуючи упущен-
нями в теоретичних та практичних досліджен-
нях. Це зумовлює необхідність проведення 
наукових досліджень у цьому напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розвитку державного сектора 
економіки у сучасних умовах господарювання 
присвячені праці В. Варнавського, А. Гальчин-
ського, А. Мельника, О. Пасхавера, М. Чума-
ченка. Проблеми ефективності діяльності 
підприємств державного сектора висвітлені у 
працях Є. Балацького, А. Джумова, І. Жадана, 
М. Камишанської, В. Конишева, Л. Кузьменко, 
Л. Червової, М. Чечетова, В. Цвєткова та 
інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження методів 
управління державною власністю та можли-
востей вдосконалення на прикладі європей-
ського досвіду.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – здійснити 
аналіз методів управління державною влас-
ністю, дослідити нові підходи та заходи для 
удосконалення управління державними під-
приємствами, висвітлити протиріччя між 
положеннями правової бази управління дер-
жавними підприємствами та методологічними 
підходами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Державний сектор становить зна-
чну частку національної економіки України 
(37 відсотків валового внутрішнього продукту) 
та відіграє важливу роль у її реальному сек-
торі. Для виявлення проблем, що стриму-
ють розвиток підприємств державного сек-
тору, доцільно виділити систему чинників, які 

визначають статичну і динамічну ефектив-
ність діяльності підприємств.

За загальним визначенням підприємство 
незалежно від форми власності є суб’єктом 
господарювання, що здійснює підприєм-
ницьку діяльність. Підприємництво здійснює 
самостійну, ініціативну, системну, господар-
ську діяльність на власний ризик із метою 
одержання прибутку та/або досягнення еко-
номічних і соціальних результатів [2]. Система 
чинників, які визначають статичну і динамічну 
ефективність функціонування підприємств, 
складається з таких блоків, як:

1. Зовнішнє господарське (економіко-пра-
вове) середовище підприємства.

2. Принципи і стратегії функціонування та 
розвитку підприємства.

3. Система управління підприємством, яка 
містить у собі виробничі та економічні плани 
і завдання структурних підрозділів, ресурсне 
забезпечення, персоналізацію завдань, 
контроль, оцінку діяльності.

4. Система економічної та моральної моти-
вації персоналу.

5. Корпоративна доктрина (регламентний 
кодекс) поведінки працівників.

6. Організаційна структура підприємни-
цтва.

7. Організаційно-правова форма підприєм-
ства.

Отже, підприємства досягають максималь-
ної ефективності лише у разі повної взаєм-
ної відповідності всіх зазначених складників. 
Їх більша чи менша взаємна невідповідність 
знижує можливості розвитку підприємства.

Згідно з чинним законодавством Укра-
їни управління державним сектором еконо-
міки має здійснюватися відповідно до засад 
внутрішньої та зовнішньої політики загалом 
і засад внутрішньої політики в економіч-
ній сфері зокрема [3]. Варто зазначити, що 
окремі положення засад економічної політики 
держави суперечать одне одному. Напри-
клад, законом передбачено «розвиток конку-
ренції» та лише «зниження тиску на бізнес із 
боку контролюючих органів». Також у законі 
не передбачено впровадження електронних 
звітів та досягнення прозорості в управлінні. 
Тобто було проведено недостатньо теоре-
тичних та практичних досліджень у цьому 
напрямі, що привело до повернення старих 
методів управління або використання нових, 
але в іншому тлумаченні [4].

Сьогодні згідно з показниками Індексу сві-
тової конкурентоспроможності Світового еко-
номічного форуму (за 2016 рік) Україна посідає 
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130 місце (серед 140 країн) у категорії «ефек-
тивність уряду», 98 місце – в категорії «про-
зорість формування державної політики» та 
87 місце – в категорії «тягар державного регу-
лювання». Одним із результатів неефектив-
ної системи державного управління в Україні 
є найнижчий у Європі показник ВВП на душу 
населення [5]. Очевидно, що управління дер-
жавними підприємствами потребує реформи, 
мета якої полягає у побудові нової системи 
державного управління на основі європей-
ських принципів державного управління. Ця 
реформа охоплює Кабінет Міністрів Укра-
їни та Міністерства й інші центральні органи 
виконавчої влади, крім місцевого самовряду-
вання. Органи місцевого самоврядування не 
є суб’єктами господарювання, оскільки вони 
не є персоніфікованими носіями виробничих, 
технологічних, соціальних та економічних 
інтересів, які є рушійною силою підприємни-
цтва [6]. У зв’язку з цим всі чинники держав-
ного підприємництва повинні забезпечувати 
повну ідентифікацію інтересів всіх персоніфі-
кацій, які від імені держави здійснюють ті чи 
інші повноваження та управлінські функції, з 
інтересами держави. В іншому разі виника-
тиме «конфлікт інтересів», державні підпри-
ємства будуть тією чи іншою мірою відірва-
ними від інтересів держави і діяти всупереч 
їм. Така ситуація є притаманною практично 
всім країнам, де інституційна структура дер-
жавного сектору не розбудована належним 
чином, а самі інституції організовані несис-
темно.

Стратегія реформи державного управління 
містить у собі шість основних блоків, таких як:

1. Стратегічні засади для реформування:
– Належне політичне керівництво та коор-

динація.
– Належне комунікаційне супроводження.
– Достатня спроможність упровадження.
2. Стратегічне планування і координація:
– Делегування права прийняття рішень.
– Електронна система документообігу.
3. Державна служба та управління люд-

ськими ресурсами:
– Запровадження прозорої та справедли-

вої оплати праці.
– Запровадження міністерств на конкурс-

ній основі.
– Створення «команд реформ».
4. Підзвітність – організація, прозорість, 

нагляд:
– Раціональна система та чітке підпоряд-

кування.
– Чітке визначення сфер відповідальності.

– Оптимізація організаційних структур.
5. Надання адміністративних послуг:
– Зменшення адміністративного наванта-

ження на громадян та бізнес.
– Підвищення якості надання адміністра-

тивних послуг, зокрема в електронній формі.
– Запровадження адміністративної проце-

дури відповідно до принципів ЄС.
6. Управління державними фінансами:
– Оновлення стратегії реформування дер-

жавних фінансів.
Після впровадження цієї реформи очікува-

ними результатами є прозорість політичних 
рішень та правових норм, економічне зрос-
тання країни, розвиток підприємств та інвес-
тицій, раціональне використання фінансових 
і людських ресурсів країни та створення умов 
для самореалізації громадян. Ці результати 
можливо отримати за умови виконання всіх 
шести блоків реформи, а також додавання 
нових. 

Варто зазначити, що деякі реформи пра-
цюють в Україні інакше, ніж у країнах ЄС. 
Наприклад, практика призначення керівників 
підприємств на конкурсній основі не відпові-
дає або лише формально відповідає чинній 
нормативній базі. Зокрема, введення проце-
дури погодження кандидатур керівників таких 
підприємств із головами місцевих держав-
них адміністрацій практично суперечить сут-
ності конкурсного відбору та нейтралізує його 
результати. Більше того, наявність профільної 
освітньої підготовки та практичного досвіду 
керівництва підприємствами в ринкових умо-
вах формально не є обов’язковою переду-
мовою для участі у конкурсах і фактичного 
призначення на посади керівників державних 
підприємств. Члени виконавчих та контролю-
ючих органів управління державними підпри-
ємствами призначаються або обираються без 
проходження будь-якої формалізованої та 
незалежної процедури тестування відповід-
ності їхньої кваліфікації і досвіду посадовим 
вимогам [7]. Такі поширені у світі інструменти 
узгодження інтересів менеджменту з інтер-
есами підприємств і їх власників, як участь у 
прибутках та капіталі, в Україні практично не 
застосовуються. 

Також варто додати систему нарахування 
премій та виплату заробітної плати. У деяких 
державних підприємствах досі використову-
ється старий метод нарахування премій, який 
полягає в успішності всього відділу. Теоре-
тично такий метод припускав, що всі праців-
ники будуть докладати максимально можливу 
кількість зусиль і таким чином підвищувати 
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продуктивність та ефективність роботи [8]. 
Практично цей метод викликав абсолютно 
зворотний ефект. Співробітники воліють яко-
мога менше вкладати зусиль у роботу й отри-
мувати мінімальний оклад або отримувати 
премії за рахунок інших працівників. Цікаво 
те, що за зменшення ефективності праці цей 
метод нарахування премій залишили задля 
економії на виплатах працівникам. Для вирі-
шення цієї проблеми необхідно запозичити 
досвід виплати в інших провідних компаній 
світу.

Узагальнюючи, варто зазначити, що стан 
державного сектору в Україні характеризу-
ється такими негативними рисами, як недо-
сконалість структури та організаційно-право-
вих форм господарювання; суперечливість 
нормативно-правової бази та розпороше-
ність і неузгодженість функцій управління між 
окремими органами; неефективна система 
управління як уповноважених органів, так і 
менеджменту самих підприємств; відсутність 
належної прозорості у прийнятті стратегічних 
рішень, наявність проявів корупції та рейдер-
ства і, як наслідок, низькі показники ефектив-
ності діяльності та доходності активів [9].

Висновки з цього дослідження. З ура-
хуванням визначених проблематичних умов 

діяльності підприємствам державного сектору 
економіки України надзвичайно важко забез-
печити ефективність своєї діяльності [10]. 
Зміна організаційно-правових форм підпри-
ємств, зокрема їх організаційна консолідація, 
є важливою, але недостатньою передумовою 
її підвищення. Вона дасть змогу отримати 
лише разовий економічний ефект за рахунок 
економії витрат внаслідок централізації дея-
ких виробництв і функціональних підрозділів 
або скорочення невиробничої сфери. На мою 
думку, для цього необхідне системне рефор-
мування всієї системи управління держав-
ною власністю, починаючи з правових засад 
і мотивації керівників до покращання резуль-
татів діяльності та закінчуючи кардинальним 
підвищенням рівня стратегічного планування 
розвитку підприємств, забезпеченням ефек-
тивного публічного контролю за рішеннями 
уповноважених органів і ефективністю діяль-
ності державних підприємств. І саме консо-
лідація державних активів (концентрація і 
централізація капіталів) дасть змогу створити 
необхідні й достатні передумови для комп-
лексного покращання моделі функціонування 
та інноваційного розвитку державного підпри-
ємництва і більш повного розкриття потенці-
алу державного сектору економіки.
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Методологічні підходи до формування політики  
і стратегії в управлінні підприємством

Біловол Р.І.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту і логістики
Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту

Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

У статті досліджено та узагальнено підходи теоретиків до проблеми формування політики і стратегії в 
умовах стратегічного управління підприємством, визначено сутність, значення і переваги формування полі-
тики над стратегією в управлінні підприємством. Управління вимагає від керівництва вітчизняних підприємств 
формування ефективної політики, що стосується всіх сфер діяльності, стратегічного мислення та вміння на 
основі чітко сформованої політики реалізувати стратегію через поточні плани діяльності підприємства.

Ключові слова: політика, стратегія, підходи до формування політики і стратегії.

Биловол Р.И. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье исследованы и обобщены подходы теоретиков к проблеме формирования политики и страте-
гии в условиях стратегического управления предприятием, определена сущность, значение и преимущества 
формирования политики над стратегией в управлении предприятием. Управление требует от руководства от-
ечественных предприятий формирования эффективной политики, которая касается всех сфер деятельности, 
стратегического мышлення и умения на основании четко сформированной политики реализовать стратегию 
через текущие планы деяльности предприятия.

Ключевые слова: политика, стратегия, подходы к формированию политики и стратегии.

Bilovol R.I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING POLICY AND STRATEGY IN THE MANAGE-
MENT OF ENTERPRISES

In this article was studied and summarized theoretical approaches to the problem of policy and strategy in terms 
of strategic management, identified essence, meaning and benefits of forming policy over strategy in enterprise 
management. Management requires from leadership in domestic enterprises forming effective policy that applies to 
all areas its activity, strategic thinking, and skills on the base of clearly formulated policy realize strategy through the 
current plans of the enterprise.

Keywords:  policy, strategy, approaches to forming policy and strategy. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність впровадження страте-
гічного управління на підприємствах зумов-
лена двома причинами. Перша пов’язана 
з проблемами забезпечення ефективності 
діяльності багатьох підприємств і досягнення 
динамічної рівноваги із зовнішнім середови-
щем; друга – з проблемами пошуку шляхів 
виживання в умовах ринку і нових факторів 
успіху підприємства в конкурентному серед-
овищі.

Тому серед багатьох проблем, які вирі-
шуються на вітчизняних підприємствах, що 
перебувають на стадії посткризового розви-
тку, особливу увагу необхідно приділити про-
блемі формування політики і стратегії в про-
цесі стратегічного управління підприємством.

Практика функціонування вітчизняних і 
зарубіжних підприємств в умовах ринку пока-

зує, що успішну стратегію не можна скопію-
вати і єдиної стратегії для них не існує. Тому 
управління неодмінно вимагає від керівни-
цтва підприємств формування ефективної 
політики управління вітчизняними підприєм-
ствами, що стосується всіх сфер їхньої діяль-
ності, стратегічного мислення та вміння на 
основі політики реалізувати стратегію через 
поточні плани діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд літературних джерел дав можливість 
стверджувати, що в наукових публікаціях 
закордонних і вітчизняних авторів не існує 
єдиної думки щодо визначення сутності та 
місця політики у процесі стратегічного управ-
ління. Відповідно до концепції стратегічного 
управління вважаємо, що стратегія і політика 
належать до групи елементів, які становлять 
предмет стратегічного управління. У наукових ЕК
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виданнях обґрунтовується провідна позиція 
одного із цих елементів [1, с. 45] або акценту-
ється увага на взаємопроникненні стратегії і 
політики [4, с. 98].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення пере-
ваги політики над стратегією у стратегічному 
управлінні підприємством.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У стратегічному управлінні нада-
ється перевага вирішенню завдань забез-
печення стійкості вітчизняних підприємств у 
динамічному зовнішньому оточенні, здатності 
протистояти несприятливим зовнішнім впли-
вам факторів, тоді як в оперативному управ-
лінні – гнучкості і швидкості реакції.

Доцільно виділити основні особливості 
стратегічного управління:

– стратегічне управління не дає точного і 
детального опису стану підприємства, його 
положення в бізнес-середовищі. Воно визна-
чається як сукупність якісних характеристик 
підприємства, які стосуються майбутнього 
його стану, положення в конкурентному 
середовищі, потенціалу, необхідного для 
виживання;

– система стратегічного управління являє 
собою певну філософію бізнесу і менедж-
менту, що не повинна зводитися до набору 
формалізованих правил і процедур. Розро-
блення стратегії вимагає поєднання інтуї-
ції, високого професіоналізму і креативності 
менеджерів та ініціативних працівників під-
приємства для реалізації стратегії;

– впровадження системи стратегічного 
управління вимагає від керівників підприємств 
великих витрат часу і ресурсів, тому доцільно 
сформувати спеціальний підрозділ стратегіч-

ного планування на підприємстві, який буде 
відповідати за всі питання, пов’язані зі стра-
тегічним аналізом і постійним моніторингом 
зовнішнього середовища, розробленням і 
реалізацією стратегії;

– помилки керівництва підприємства у 
виборі стратегії не можна виправити ніякими 
ефективними заходами оперативного управ-
ління, яке приводить до поразки в конкурент-
ній боротьбі [6, с. 72].

Формування стратегії підприємства є 
складним процесом, який реалізується через 
поточні (оперативні) плани діяльності всіх під-
розділів підприємства і контролюючих заходів 
керівництва.

Однак для того, щоб визначитися з осно-
вними напрямами реалізації стратегії, керів-
ництву варто чітко розподілити стратегію на 
конкретні тактичні плани діяльності підпри-
ємства. У розробленні таких стратегічних 
заходів важливого значення набуває політика 
підприємства, яка формується вищим керів-
ництвом і визначає головні ідеї, орієнтири 
розвитку підприємства на кожен рік, передба-
чений загальною стратегією.

Отже, від того, наскільки правильно обрана 
політика керівництвом підприємства, зале-
жить реалізація його загальної стратегії.

Таким чином, стратегічне управління – 
складна система, яка визначає стратегічні 
напрями розвитку підприємства на майбутнє 
через обґрунтоване дослідження зовнішніх 
і внутрішніх факторів впливу. Від того, якою 
мірою керівництво підприємства буде вико-
ристовувати стратегічне управління підпри-
ємством, формувати спільну політику управ-
ління, буде залежати його результативність і 
конкурентоспроможність.

Рис. 1. Взаємозв’язок основних елементів стратегічного управління і місце політики  
та стратегії в управлінні підприємством

Місія і цілі

Стратегічні позиції Конкурентоспроможність

Стратегічні фактори успіху
Довгострокові конкурентні

переваги

Політика

Стратегія

Стратегічний потенціал
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Узагальнимо, що політика в сучасній науці і 
практиці управління розглядається як резуль-
тат, як сукупність взаємозалежних рішень, 
які визначають пріоритетні напрями викорис-
тання потенціалу підприємства для реаліза-
ції його місії, забезпечення довгострокових 
конкурентних переваг на цільових ринках 
[2, с. 67], як засіб реалізації інтересів підпри-
ємства [3, с. 78].

На підставі уточнення змісту поняття «стра-
тегія» визначимо її зв’язок і співвідношення 
з політикою, місією, стратегічним потенціа-
лом і конкурентоспроможністю підприємства. 
Взаємозв’язок між елементами стратегічного 
управління за їхнім функціональним призна-
ченням зобразимо на рис. 1.

У наукових публікаціях німецьких авторів 
стратегія підприємства розглядається пере-
важно як частина політики управління підпри-
ємством [3, с. 74; 8,с. 55], в американських і 
англійських авторів – навпаки, стратегія під-
приємства є основою в загальних рисах фір-
мового управління, а політика перебуває в 
підпорядкованому стані [2, с. 45; 9, с. 289]. 
Вони стверджують, що стратегія має більш 
широкий і фундаментальний характер, ніж 
політика.

Протилежною є позиція швейцарського 
вченого А. Шелленберга, який розглядає полі-
тику підприємства як стратегію у широкому 
розумінні. Тобто сутність політики та страте-
гії ним ототожнюється. Відповідно до думки 
У. Кінга і Д. Кліланда «політика – це проголо-
шення намірів організації. Таке судження про 
політику також відзначає її визначальну роль 
в управлінні підприємством [1, с. 17]. 

Як стверджує М.Х. Мескон, політика являє 
собою загальне керівництво для дій і при-
йняття рішень, яке полегшує досягнення 
цілей підприємства [9, с. 287]. 

Виходячи із цього, можна стверджувати, що 
пряме призначення політики полягає у забез-
печенні внутрішньої рівноваги підприємства.

Отже, найбільш поширеною є наукова 
думка вчених, що політика встановлює прин-
ципи і правила, яких необхідно дотримуватися 
для забезпечення реалізації стратегії підпри-
ємства через короткострокові або поточні 
плани підприємства.

Співвідношення політики і стратегії визна-
чив І. Ансофф, за яким політика – це управлін-
ське рішення вищого керівництва підприєм-
ства, тоді як стратегія – це правило прийняття 
рішень [1, с. 12].

Із цього випливає, що політика щодо стра-
тегії є «оболонкою», в межах якої розробля-

ються стратегічні заходи, і вона визначає про-
голошувані наміри керівництва підприємства. 
Крім того, на відміну від стратегії політика має 
інший рівень розроблення, вона є результа-
том управлінського процесу на вищому рівні 
управління підприємством, незалежна від 
часу і належить до класу адміністративних 
проблем.

Деякі автори трактують термін «політика» 
в широкому і вузькому розумінні цього слова:

– в широкому розумінні політика – це сис-
тема принципів і норм, які повинні буди усві-
домлені і певним чином сформовані відпо-
відно до стратегії підприємства [5, с. 95];

– у вузькому розумінні: політика – це набір 
конкретних, усвідомлених правил, побажань, 
намірів та обмежень, які допомагають реалі-
зувати стратегію підприємства [2, с. 48].

А.П. Градов стверджує, що політика – це 
комплекс правил, відповідно до яких здійснює 
свої дії соціально-економічна система зага-
лом і за якими діють працівники, що працю-
ють у цій системі [7, с. 99].

Отже, огляд доводів вчених щодо співвід-
ношення політики і стратегії, а також узагаль-
нення виявлених характерних рис політики 
дали змогу приєднатися до позиції, згідно з 
якою, з одного боку, стратегія підпорядкову-
ється нормам і принципам управління, а з 
іншого – зі стратегії можуть випливати норми 
і принципи, які використовуються у процесі 
досягнення цілей підприємства.

На нашу думку, політика є похідною від 
стратегії, проте вона домінує під час її реа-
лізації, оскільки саме політика визначає 
загальні принципи і правила реалізації стра-
тегії підприємства через виконання коротко-
строкових і поточних планів.

У науковій літературі, як показали дослі-
дження, можна виділити кілька підходів до 
формування політики у стратегічному управ-
лінні підприємством – процесний, функціо-
нальний, інституційний, концептуальний.

Відповідно до процесного підходу політика 
управління розглядається як сукупність дій і 
рішень керівництвом стратегічних проблем 
підприємства, які дають можливість виявити 
його технологію. У межах цього підходу полі-
тика розглядається крізь призму встанов-
лення зв’язків із зовнішнім середовищем під-
приємства.

Інші автори розглядають політику як сукуп-
ність управлінських рішень і дій щодо форму-
вання та реалізації стратегії, або розглядають 
її з позиції прийняття рішень щодо вироб-
ничо-збутової діяльності підприємства, вибору 
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ринкового сегменту і використання ресурсів з 
метою забезпечення успішної діяльності в мін-
ливому оточенні, або визначають як процес 
встановлення цілей, розроблення стратегій, 
визначення необхідних ресурсів і підтримання 
взаємодії із зовнішнім середовищем [10, с. 58].

Використання функціонального підходу до 
визначення сутності політики у стратегічному 
управлінні в наукових публікаціях дало мож-
ливість розкрити цей феномен як сукупність 
видів діяльності або заходів, спрямованих на 
забезпечення досягнення визначених страте-
гічних орієнтирів підприємства.

В.А. Винокуров стверджує, що «роль полі-
тики у стратегічному управлінні – це діяль-
ність, яка полягає у виборі сфери дій щодо 
досягнення довгострокових цілей організації у 
постійно мінливих умовах зовнішнього серед-
овища»; політика розглядається як функці-
ональний вид управління і визначається як 
обґрунтування і вибір перспективних цілей 
розвитку підприємства і підвищення його кон-
курентоспроможності, їх закріплення в дов-
гострокових планах, розроблення цільових 
програм, які забезпечують досягнення вста-
новлених цілей [4, с. 99].

Деякі автори, використовуючи інституцій-
ний підхід до визначення сутності політики у 
стратегічному управлінні, розглядають її як 
систему з безліччю елементів, що дає змогу 
виявити її структурну побудову.

Наприклад, стратегічне управління 
X. Віссема визначає таким чином: «Політика 
управління являє собою стиль управління 
(мотивований споживачами, орієнтований 
на майбутнє, спрямований на конкуренцію) 
та методи комунікації (передача інформації, 
прийняття рішень і планування), за допомо-

гою яких лінійні керівники вчасно приймають 
і конкретизують рішення, які стосуються цілей 
підприємницької діяльності» [7, с. 109–110].

У кінці ХІХ століття теоретиками викорис-
товується новий підхід до визначення полі-
тики у стратегічному управлінні підприєм-
ством, який визначається як концептуальний 
і вимагає розроблення конкретної політики, в 
якій містяться такі важливі її аспекти, як спря-
мованість на забезпечення довгострокового 
успіху підприємства, стійкості його конкурент-
них позицій; створення і підтримка довго-
строкових конкурентних переваг; адекватне 
реагування на зовнішні зміни середовища; 
необхідність відповідної стратегічної орієнта-
ції персоналу підприємства на зміни.

Деталізуючи такий підхід, І. Ансофф визна-
чає політику як програмний спосіб мислення 
та управління, яке забезпечує узгодження 
цілей, можливостей підприємства, інтересів 
працівників і акцентує увагу на мотивації, 
зацікавленості всіх працівників підприємства 
в його реалізації [1, с. 89]. 

Однак концептуальний підхід із позиції 
політики до визначення стратегічного управ-
ління широкого поширення в науковій літера-
турі не отримав.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, на нашу думку, сутність політики у стра-
тегічному управлінні підприємствами можна 
визначити як діяльність, яка ґрунтується на 
стратегічній орієнтації як компоненті філосо-
фії підприємництва і має спрямованість на 
досягнення цільових орієнтирів у стратегічній 
перспективі, забезпечення конкурентоспро-
можності, стійкості конкурентних позицій та 
довготривалого успіху на зовнішньому і вну-
трішньому ринках.
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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану ринку іпотечного кредитування в Україні. Розглянуто те-
оретичні аспекти та нормативно-правове забезпечення функціонування іпотеки. Проаналізовано динаміку та 
структуру іпотечних кредитів протягом останніх десяти років. У процесі аналізу виявлено основні тенденції та 
перспективи розвитку іпотечного кредитування в умовах рецесії української економіки.
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Гарбузова В.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТО-
ВАНИЯ В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию современного состояния рынка ипотечного кредитования в Украине. 
Рассмотрены теоретические аспекты и нормативно-правовое обеспечение функционирования ипотеки. Про-
анализирована динамика и структура ипотечных кредитов в течение последних десяти лет. В ходе анализа 
выявлены основные тенденции и перспективы развития ипотечного кредитования в условиях рецессии укра-
инской экономики.
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The article investigates the current state of the mortgage market in Ukraine. The paper discusses the theoretical 
aspects and normative legal base of functioning of the mortgage. The article analyses dynamics and structure of 
mortgage loans in the last ten years. The analysis identified the main trends and prospects of development of mort-
gage lending in a recession of the Ukrainian economy.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стабільного розвитку ринок житло-
вого будівництва в Україні досяг після світової 
економічної кризи 2008 року, однак у 2012  році 
цей розвиток загальмувався через погіршення 
політичної та економічної ситуації всередині 
країни. Попит на житло знизився внаслідок 
зменшення купівельної спроможності. Сьо-
годні постає проблема того, що купівельна 
спроможність залишилася низькою, а попит на 
житло високий. Таким чином, актуальним стає 
вивчення механізмів інвестування в будівни-
цтво житла, в тому числі іпотеки, які би змо-
гли знизити його вартість, мінімізувати можливі 
ризики для інвесторів на мікрорівні та стати 
передумовою збільшення ВВП, створення 
нових робочих місць, нових виробництв, розви-
тку малого і середнього бізнесу – на макрорівні. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання іпотечного кредитування є 
предметом дослідження як закордонних, так 
і вітчизняних вчених. Зокрема, поняття іпо-

теки розглядали А.О. Афанасьєв, І.М. Михай-
ловська, С.В. Мочерний, Н.О. Тимочко, 
В.Т. Бусел, О.В. Васюренко, В.Л. Ляшенко, 
В.І. Подчесова та інші. Актуальним економіч-
ним проблемам визначення суті іпотечного 
кредитування присвячені дослідження таких 
українських науковців, як М.Я. Дем’яненко, 
В.І. Савич, І.О. Лютий, С.І. Кручок. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз сучасної еконо-
мічної наукової літератури свідчить про те, 
що іпотека розглядається частіше у формі 
житлового кредитування, аніж промислового. 
Проте промислове іпотечне кредитування 
дає можливість модернізувати виробництво, 
що приводить до підвищення якості та конку-
рентоспроможності продукції і до збільшення 
економічного потенціалу країни.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення сучас-
ного стану та особливостей розвитку іпотеч-
ного кредитування в Україні. ЕК
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У розвинутих країнах світу іпотечний 
кредит є ефективним інструментом ринкової 
економіки, який стимулює будівництво нових 
об’єктів, формування ринку нерухомості та 
цінних паперів. Найбільшої популярності 
набуло житлове іпотечне кредитування, голо-
вна мета розвитку якого – створення ефек-
тивної системи забезпечення доступного 
за вартістю житла громадянам із середніми 
доходами, заснованої на ринкових засадах 
придбання житла за рахунок власних коштів 
громадян і довгострокових іпотечних кредитів.

Як правова категорія, прихильниками 
якої є вітчизняні вчені А.О. Афанасьєв, 
І.М. Михайловська, С.В. Мочерний, Н.О. Тим-
очко [1, с. 163; 2, с. 281; 3, с. 242; 4, с. 113], 
іпотека – застава земельних ділянок та іншого 
нерухомого майна з метою отримання іпо-
течного кредиту. Інша група українських вче-
них у складі В.Т. Бусела та М.Я. Дем’яненка 
акцентує увагу на тому, що іпотекою є «гро-
шова позика, що видається під заставу неру-
хомого майна, щодо якої виникають кредитні 
відносини» [5, с. 545; 6, с. 99]. Як фінансова 
категорія, на думку В.І. Савича, І.О. Лютого, 
С.І. Кручка, іпотека є «фінансовим інструмен-
том, що полягає у наданні кредиту під заставу 
нерухомості» [7, с. 29]. Причому С.І. Кручок 
зазначає, що це право звернення стягнення 
на нерухоме майно на підставі законодав-
ства, іпотечної угоди та (або) рішення суду 
[8, с. 190].

Узагальнюючи, необхідно зазначити, що 
тлумачення іпотеки як застави нерухомого 
майна для забезпечення кредиту є дещо 
вузьким, оскільки обмежує використання іпо-
теки лише кредитними відносинами. Тому 
вважаємо, що найточніше визначення іпо-
теки, яке повною мірою розкриває її сутність, 
сформульовано в Законі України «Про іпо-
теку». Відповідно до статті 1 ЗУ «Про іпо-
теку» «іпотека – вид забезпечення виконання 
зобов’язання нерухомим майном, що залиша-
ється у володінні і користуванні іпотекодавця, 
згідно з яким іпотекодержатель має право у 
разі невиконання боржником забезпеченого 
іпотекою зобов’язання одержати задоволення 
своїх вимог за рахунок предмета іпотеки 
переважно перед іншими кредиторами цього 
боржника» [9].

Досвід розвинутих країн світу показав, що 
універсальної системи фінансування житла 
немає. Кожна країна обирає для себе поєд-
нання декількох моделей іпотечного кредиту-
вання і механізмів фінансування будівництва 

житла для досягнення соціально-економіч-
ного ефекту забезпечення населення житлом. 
Доцільно враховувати науково-методичні під-
ходи щодо розроблення кредитних стимулів 
для визначення методологічного підґрунтя 
ефективності кредитування фізичних та юри-
дичних осіб (О.В. Васюренко, В.Л. Ляшенко, 
В.І. Подчесова) [10, с. 5–11]; економічних 
стимулів формування довіри населення до 
банків (О.О. Другов) [11, с. 33–35]; активізації 
інвестиційної діяльності страхових компаній 
(О.В. Кнейслер) [12, с. 161].

Для забезпечення фінансової стабільності 
держави і попередження кризових явищ саме 
розвиток іпотечного кредитування житла 
вимагає формування дієвої інфраструктури 
іпотечного ринку, посилення контролю дер-
жави за забезпеченням системного балансу 
між сукупною ціною цінних паперів і заклад-
них, які іпотечні банки надають емітентам для 
забезпечення їхніх емісій. Проте основною 
перепоною на шляху проникнення системи 
іпотечного кредитування у широкі маси насе-
лення є те, що середньостатистичні грома-
дяни зараз знаходяться нижче так званого 
«іпотечного порогу», встановленого банками. 
Також необхідно зазначити, що відкладений 
попит на іпотечні кредити є досить високим, 
проте доходи населення залишаються на 
низькому рівні.

Внаслідок цього іпотечне кредитування 
знаходиться на порівняно низькому рівні як у 
кількісному, так і в якісному вимірниках. У2015 
р. обсяг наданих іпотечних кредитів становив 
162 055 млн. грн. – 8,19% ВВП (рис. 1).

Рис. 1. Відношення обсягу іпотечних кредитів 
станом на кінець року до ВВП України

Джерело: розроблено автором на основі [13; 14]

Матеріали рисунку свідчать, що обсяг ВВП 
України протягом аналізованого періоду зрос-
тає, а обсяг іпотечного кредитування залиша-
ється на місці. Найбільшу питому вагу щодо 
ВВП іпотечні кредити мали під час світової 
кризи – у 2008 та 2009 рр. (23,48% та 22,82% 



71

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

відповідно), що пояснюється припливом у 
2006–2008 рр. на ринок України іноземних 
інституцій, які спрямували потужний фінансо-
вий потік на ринок споживчого та іпотечного 
кредитування. Найменший обсяг щодо ВВП 
іпотечне кредитування становило в 2006 р. – 
5,70% та 2015 р. – 8,19 рр. В середньому про-
тягом аналізованого періоду обсяг іпотечних 
кредитів становив 14,36% порівняно з ВВП 
України.

Оскільки іпотечний кредит характеризу-
ється низькою ліквідністю об’єкта іпотеки, 
важливе значення має страхування позик і 
формування вторинного іпотечного ринку, 
внаслідок чого іпотечне зобов’язання стає 
цінним папером, який залучається на фінан-
совий ринок. 

Рефінансування позички на вторинному 
ринку потребує наявності достатніх за обся-
гом пулів стандартизованих іпотечних кре-
дитів. Тому останнім часом в Україні біль-
шого поширення набувають іпотечні кредити, 
надані нефінансовим корпораціям (рис. 2).

 

Рис. 2. Структура наданих іпотечних кредитів 
протягом 2006–2016 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [13]

Промислове іпотечне кредитування забез-
печує зростання сучасної економіки шляхом 
модернізації виробництва, розв’язання про-
блем зайнятості, оскільки роботу отримують 
тисячі будівельників. Проте, на нашу думку, 
основним призначенням іпотечного кредиту 
є задоволення потреб населення у житлі. 
У жовтні 2016 р. обсяг іпотечного кредиту-
вання домашніх домогосподарств становив 
58 790 млн. грн. або 36,52% від загального 
кредитування цих клієнтів депозитними кор-
пораціями (табл. 1).

Матеріали таблиці свідчать, що у структурі 
іпотечного кредитування переважає довго-
строкове кредитування. Найбільшу питому 
вагу (88,16%) цей тип іпотечного кредиту-
вання займав в 2010 р., найменшу – в 2006 та 
2007 рр. Адже в 2006 р. іпотечні кредити на 
довгостроковій основі не надавались, а в 
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2007 р. становили 81,40% (59 491 млн. грн. 
із загального обсягу іпотечних кредитів – 
73 084 млн. грн.). 

У жовтні 2016 р. питома вага довгостроко-
вих кредитів перевищила середнє значення 
аналізованого періоду (85,56%) і становила 
88,83% (рис. 3).

 Динаміка іпотечних кредитів за строками 
погашення, наданих домашнім господар-
ствам, яка показує збільшення або змен-
шення окремого виду іпотечних кредитів та 
останніх загалом протягом аналізованого 
періоду зображена на рис. 4.

Загалом протягом 2006–2016 рр. динаміка 
набула позитивних значень, окрім зміни іпо-

течних кредитів від 1 року до 5 років – їхній 
обсяг зменшився на 16 101 млн. грн. Виокре-
мити необхідно збільшення обсягу корот-
кострокових іпотечних кредитів у жовтні 
2016 р. – 767,7% порівняно з 2006 р. (збіль-
шились на 2145 млн. грн.).

Іпотечні кредити, як і будь-який інший тип 
кредитів, надаються не тільки в національній, 
а й в іноземній валюті. Перевагою кредиту-
вання в іноземній валюті є знижені процентні 
ставки, а найголовнішим недоліком – неви-
значеність валютного курсу, спричинений 
девальвацією гривні.

У структурі іпотечних кредитів, наданих 
домашнім господарствам депозитними кор-
пораціями, переважають кредити в амери-
канських доларах. Ця тенденція пояснюється 
головним чином нижчими відсотковими став-
ками порівняно з іпотечними кредитами в наці-
ональній валюті. Середня питома вага креди-
тів у доларах США протягом 2006–2016 рр. 
становила 74,47% (табл. 2).

Найменшу частку в обсязі іпотечних кре-
дитів за розрізом валют мають кредити в 
російських рублях, адже Національний банк 
України протягом аналізованого періоду 
обмежував надання таких кредитів (винят-
ком є період із 2011 по 2013 р.), а в 2014 р. у 
зв’язку з анексією АР Крим взагалі заборонив 
кредитування і депозитування в російських 
рублях на території України.

Іпотечні кредити в євро також не користу-
ються популярністю серед домогосподарств, 
адже процентні ставки за ними перевищують 
навіть кредити в національній валюті – укра-
їнській гривні [13]. 

На кредити в іншій іноземній валюті протя-
гом 2006–2016 рр. у середньому припадало 
2,38% загального обсягу іпотечних креди-
тів. Найпопулярнішими валютами в цій кате-
горії є польський злотий, англійський фунт 
стерлінгів, японська єна та китайський юань 
(Женьмiньбi).

Варто зазначити, що найстабільнішу дина-
міку зростання показували іпотечні кредити в 
українській гривні (рис. 5). 

Найбільший обсяг іпотечного кредиту-
вання в українській гривні припадає на 2011 р. 
(21 938,35 млн. грн), що на 3834,48 млн. грн. 
більше, ніж аналогічний показник у 2010 р. 
Проте протягом 2012–2016 рр. обсяг іпотеч-
них кредитів у гривні зменшувався і наприкінці 
жовтня 2016 р. становив 13 285,37 млн. грн., 
що на 3240,6 млн. грн. менше, ніж середнє 
значення цього показника протягом аналізо-
ваного періоду.

Рис. 5. Динаміка кредитів, наданих домашнім 
господарствам у розрізі валют, млн. грн. 

Джерело: розроблено автором  на основі [13]

Рис. 3. Структура іпотечних кредитів, наданих 
домашнім господарствам у жовтні 2016 р. 
Джерело: розроблено автором на основі [13]

Рис. 4. Динаміка іпотечних кредитів, наданих 
домашнім господарствам, млн. грн. 

Джерело: розроблено автором на основі [13]
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У жовтні 2016 р. процентні ставки депозит-
них корпорацій за новими кредитами домаш-
нім господарствам в Україні становили 17,5%. 
У Вінницькій області ставки за іпотечними 
кредитами нижчі на 0,6% і становлять 16,9%. 
Порівняно із середнім значенням по регіонах 
(19,6%) процентні ставки у Вінницькій області 
менші на 2,7%. Тому доцільно проаналізувати 
частку іпотечного кредитування у Вінницькій 
області в загальному обсязі іпотечних креди-
тів по Україні (табл. 3).

Матеріали таблиці свідчать, що обсяг іпо-
течних кредитів у Вінницькій області ста-
новить 2,18% загального іпотечного креди-
тування в Україні. Зазначимо, що питома 
вага іпотечних кредитів в Україні становить 
20,73%, а у Вінницькій області – 28,71% (на 
7,98% більша). 

Висновки з цього дослідження. Дослі-
джуючи проблеми іпотечного кредитування, 
варто зазначити, що в сучасних умовах 
розвиток іпотечного кредитування стає в 
Україні надзвичайно важливим завданням 
подальшого здійснення кредитно-банківської 
реформи. Іпотечний кредит є важливим само-
стійним інститутом ринкової економіки, вод-
ночас він сприяє виникненню і розвитку інших 
складників ринкової інфраструктури. 

Для успішного розвитку іпотечного ринку 
в Україні винятково важливою є державна 
підтримка, її основними формами можуть 
бути:

– цільове субсидування малозабезпече-
них верств населення в отриманні кредиту на 
придбання житла, в тому числі і шляхом зни-
ження ставок за іпотечними кредитами;

– надання податкових пільг позичальни-
кам;

– встановлення прозорих механізмів ціно-
утворення на ринку житла;

– підвищення реальних доходів населення;
– стимулювання розвитку вторинного іпо-

течного ринку;
– створення механізму, який буде сприяти 

страхуванню ризиків, у тому числі шляхом 
надання державних гарантій за іпотечними 
цінними паперами;

– забезпечення реальної оцінки нерухо-
мого майна тощо [15, с. 101].

Отже, ключовими умовами для залучення 
кредитних ресурсів у сферу іпотечного кре-
дитування є створення в країні сприятливої 
економічної та політичної ситуації, розро-
блення необхідної законодавчо-нормативної 
бази та підвищення рівня добробуту насе-
лення. 
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surance have been distinguished. The author’s interpretation of the essence of scientific category “social insurance” 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Невід’ємним елементом сучасних 
суспільних відносин є їх соціальна спрямова-
ність. Вона має різні прояви, одним з яких є 
соціальний захист.

Він включає правові, соціально-економічні 
і політичні гарантії, що забезпечують умови 
одержання засобів існування як для працез-
датних громадян (за рахунок особистого тру-
дового внеску), так і для соціально вразливих 
верств населення (за рахунок держави) [1, с. 
11].

У більшості країн світу законодавчо вре-
гульованими є правовідносини соціального 
захисту. Не є винятком й Україна. Так, статтею 
46 Конституції України закріплюється право 
на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом. Це право 
гарантується загальнообов’язковим держав-

ним соціальним страхуванням за рахунок 
страхових внесків громадян, підприємств, 
установ і організацій, а також бюджетних та 
інших джерел соціального забезпечення; 
створення мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацез-
датними [2, с. 20].

Враховуючи вищезазначене, можемо ска-
зати, що обрана тематика є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти функціонування системи соці-
ального страхування розглядаються у працях 
Н.М. Внукової, А.М. Колоска, П.Ю. Курмаєва, 
М.І. Мальованого, С.О. Кропельницької та 
інших вчених-економістів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Динамізм соціально-
економічних процесів зумовлює трансфор-
мацію підходів до розуміння сутності соціаль-
ного страхування. Саме тому актуальними є 
наукові розвідки, результатом яких є окрес-
лення теоретичних передумов функціону-
вання інституту соціального страхування. ЕК
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тео-
ретичних засад функціонування інституту 
соціального страхування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виникнення та становлення системи 
соціального страхування як складової соці-
ального захисту припадає на XVI століття і 
пов’язується з діяльністю цехів.

У найбільш розвинутих капіталістичних 
країнах Європи, а саме в Англії і Франції, 
добровільне страхування одержало помітне 
поширення вже в середині XVIII століття. 
Згодом з’явилася інша форма добровільного 
соціального страхування у вигляді робочих 
союзів, які вели боротьбу з підприємцями за 
поліпшення матеріального становища робіт-
ників, одночасно організовуючи допомогу за 
умов втрати заробітку. Знамениті англійські 
«тред-юніони» є найстарішими організаціями 
цього типу, виникнення яких відноситься до 
початку XVIII століття [1, с. 20].

Наприкінці XVIII століття і протягом пер-
шої половини XIX століття професійні робочі 
союзи з’являються у всіх капіталістичних 
країнах Європи та Америки. Крім випадків 
хвороби і смерті, такі союзи започаткували 
видачу пенсій людям похилого віку та інвалі-
дам. Розпочався процес страхування не лише 
робочих, але й їх родин; подекуди організову-
ється страхування від безробіття [1, с. 20].

У процесі подальшого історичного розвитку 
соціальне страхування оформилося в само-
стійну систему, відмінну як від суто страхової, 
так і від системи, заснованої на принципах 
соціальної допомоги [3, с. 56].

Ускладнення соціально-економічних відно-
син зумовило трансформацію сутності соці-
ального страхування. Так, у виданні [4, с. 122] 
соціальне страхування розглядається як соці-
альна система, що ставить за мету визна-
чення і створення загальнонаціональних прі-
оритетів і механізмів реалізації законодавчо 
закріплених соціальних, правових і економіч-
них прав та свобод, соціальних гарантій гро-
мадян, а також формування органів управ-
ління всіх рівнів, інститутів, соціальних служб, 
що забезпечують певний рівень соціального 
захисту населення від дестабілізуючих чин-
ників (інфляція, безробіття, падіння виробни-
цтва тощо), досягнення соціально припусти-
мого рівня життя населення.

А.М. Колосок зазначає, що соціальне стра-
хування – це гарантована державою система 
матеріального забезпечення громадян у разі 
тимчасової втрати працездатності, за досяг-

нення похилого віку, а також система інших 
заходів, спрямованих на матеріальне, куль-
турно-побутове та оздоровчо-профілактичне 
обслуговування [5, с. 130].

У вищенаведених визначеннях увага 
акцентується на соціальному страхуванні як 
системи, що, на нашу думку, певним чином 
звужує розуміння цієї наукової категорії. Поді-
бний підхід простежується й у чинних норма-
тивно-правових актах, причому у них наво-
дяться різні тлумачення.

Загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування – це система прав, обов’язків 
і гарантій, яка передбачає надання соціаль-
ного захисту, що включає матеріальне забез-
печення громадян у разі хвороби, повної, 
часткової або тимчасової втрати працездат-
ності, втрати годувальника, безробіття з неза-
лежних від них обставин, а також у старості 
та в інших випадках, передбачених законом, 
за рахунок грошових фондів, що формуються 
шляхом сплати страхових внесків власником 
або уповноваженим ним органом, громадя-
нами, а також бюджетних та інших джерел, 
передбачених законом [6].

Згідно з Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» ця дефініція визначається 
як система прав, обов’язків і гарантій, яка 
передбачає матеріальне забезпечення, стра-
хові виплати та надання соціальних послуг 
застрахованим особам за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування України [7].

Існує також інший підхід, у рамках якого 
дослідник [8, с. 47] визначає соціальне стра-
хування як найважливіший елемент держав-
ної соціальної політики у сфері управління 
ризиками відтворення населення і виконує 
функції соціального захисту, забезпечення 
фінансування соціальної допомоги, регу-
лювання доходів та рівня життя різних груп 
населення, попередження та профілактики 
наслідків настання соціальних ризиків.

Ми пропонуємо під соціальним страхуван-
ням розуміти сукупність правових, соціальних 
та економічних відносин, в результаті яких 
забезпечується реалізація принципів соціаль-
ного захисту населення під час надання спе-
цифічних соціальних послуг застрахованим 
особам.

Доцільно погодитися з колективом авторів 
[1, с. 15–16], які до базових характеристик соці-
ального страхування пропонують віднести:

– обов’язковість (за законом) для страху-
вальників, тобто працівників і роботодавців, 
вносити страхові внески;



77

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

– публічний вид правовідносин суб’єктів 
соціального страхування, що дає змогу 
досягти обов’язковості соціального страху-
вання відповідно до закону, участі в ньому 
суб’єктів та високий рівень гарантій захисту 
застрахованих; це дає можливість відмови-
тися від обтяжливої процедури оформлення 
індивідуальних договорів та їх виконання між 
страхувальниками (роботодавцями і праців-
никами) і страховиками на користь застрахо-
ваних;

– обов’язкове (за законом) право для 
застрахованих на одержання страхових 
виплат за настання страхових випадків (види 
виплат, послуг, їхні розміри визначені в зако-
нах), повноту виплат за якими можна домага-
тися в судовому порядку;

– високий рівень надійності соціальних 
виплат, що досягається за допомогою солі-
дарної та накопичувальної системи;

– високий рівень соціальних гарантій 
(виплати з соціального страхування покли-
кані зберегти рівень життя людини не нижче 
ніж до настання страхового випадку); розмір 
виплат з інших форм соціального захисту 
здатний забезпечити мінімальний прожитко-
вий рівень;

– самокеровані форми організації 
обов’язкового соціального страхування за 
умов, коли практично всі питання зі створення 
і керування складними (організаційними, пра-
вовими, медико-соціальними, фінансовими) 
системами здійснюються найбільш зацікав-
леними суб’єктами (представниками робото-
давців і працівників).

До основних функцій соціального страху-
вання відносять [10, с. 12–13]:

– формування грошових фондів, з яких 
покриваються витрати, пов’язані з сутністю 
непрацездатних і осіб, що з погляду на обста-
вини не беруть участь в трудовому процесі;

– забезпечення кількості і структури трудо-
вих ресурсів;

– сприяння вирівнюванню життєвого рівня 
різних соціальних груп населення, не залуче-
них до трудового процесу;

– захисну функцію, яка полягає в підтримці 
сформованого матеріального рівня застрахо-
ваного, якщо звичайне джерело доходу стає 
для нього недоступним;

– компенсаційну функцію, що полягає у 
відшкодуванні збитку з втрати працездат-
ності і здоров’я за допомогою матеріального 
відшкодування втрати заробітку, а також 
оплати послуг у зв’язку з лікуванням і реабі-
літацією;

– відтворювальну функцію, яка полягає в 
тому, що соціальне страхування покликане 
забезпечувати застрахованим (і членам їхніх 
родин) покриття усіх витрат, достатніх для нор-
мального протікання відтворювального циклу;

– перерозподільчу функцію, яка визнача-
ється тим, що соціальне страхування впливає 
на суспільний розподіл і перерозподіл грошо-
вих фондів;

– стабілізаційну функцію, спрямовану на 
узгодження інтересів соціальних суб’єктів 
з низки принципових для життєдіяльності 
найманих робітників питань.

Законодавством визначено шість видів 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування [6]:

1) пенсійне страхування;
2) страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності;
3) медичне страхування;
4) страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності;

5) страхування на випадок безробіття;
6) інші види страхування.
Основними формами соціального страху-

вання є обов’язкове і добровільне. Історично 
першою з них було добровільне. Зіставлення 
форм соціального страхування визначається 
передусім рівнем суспільного розвитку у кон-
кретній країні.

Обов’язкове соціальне страхування – це 
різновид державних соціальних гарантій, які 
забезпечуються через цільові позабюджетні 
(державні або суспільні) фонди. У цьому 
випадку реалізується принцип неповного 
самофінансування. На випадок дефіциту цих 
фондів держава надає їм допомогу з держав-
ного бюджету. Таким чином, вона виступає 
гарантом фінансової стійкості цих фондів і 
реалізації програм обов’язкового соціального 
страхування [11, с. 47].

У джерелі [11, с. 48] обґрунтовується доціль-
ність виділення двох видів обов’язкового соці-
ального страхування: обов’язкове загальне 
страхування й обов’язкове професійне стра-
хування. Загальне обов’язкове страхування 
поширюється на всіх осіб, які працюють за 
трудовим договором або за контрактом. 
Обов’язкове професійне страхування поши-
рюється на осіб, які працюють на місцях, 
пов’язаних з підвищеним травматизмом, 
особливо небезпечними та несприятливими 
умовами праці. Рівень страхових внесків за 
умови обов’язкового професійного страху-
вання вищий, ніж за обов’язкового загального 
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страхування, але, відповідно і вищий рівень 
матеріального забезпечення [11, с. 48].

Добровільне соціальне страхування ґрун-
тується на принципах колективної солідар-
ності і взаємодопомоги за відсутності під-
тримки держави (державного бюджету). 
Його характерними рисами є демократизм в 
управлінні страховими фондами, найбільш 
повна реалізація принципу самоврядування, 
соціальне партнерство роботодавців і найма-
них працівників, тісна залежність страхових 
виплат і програм від рівня доходів страху-
вальників [11, с. 48].

Висновки з цього дослідження. Підсумо-
вуючи вищевикладене, необхідно зазначити, 

що соціальне страхування є важливим сус-
пільним інститутом й спрямовано на реаліза-
цію принципу соціальної справедливості за 
настання страхового випадку.

Доцільно погодитися з науковцем [12] в 
тому, що важливим напрямом розвитку сис-
теми соціального страхування в Україні є вра-
хування інтересів усіх соціальних партнерів, 
а саме держави, роботодавців та профспілок 
(працівників). Досить слушними є й пропози-
ції, висловлені у науковій праці [13].

Перспективами подальших наукових роз-
відок у цій сфері є дослідження ефективності 
функціонування системи соціального страху-
вання в Україні.
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За результатами проведеного дослідження розглянуто трансформацію концепції маркетингу в умовах гло-
балізації. Обґрунтовано виникнення концепції маркетингу сталого розвитку, яка базується на припущенні, що 
підприємства мають задовольняти потреби споживачів сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність задо-
вольнити потреби майбутніх поколінь, при цьому встановлено, що маркетинг сталого розвитку є діяльністю 
підприємства, спрямованою на максимальне задоволення потреб споживачів, виробників та суспільства за 
активної підтримки держави. Визначено роль держави у забезпеченні балансу інтересів між громадянським 
суспільством і бізнесом в умовах концепції маркетингу сталого розвитку.

Ключові слова: маркетинг, сталий розвиток, концепція маркетингу, екологічний маркетинг, соціально-
етичний маркетинг.

Карабаза И.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
По результатам проведенного исследования рассмотрена трансформация концепции маркетинга в усло-

виях глобализации. Обосновано возникновение концепции маркетинга устойчивого развития, которая бази-
руется на предположении, что предприятия должны удовлетворять потребности сегодняшних потребителей, 
не ставя под угрозу способность удовлетворить потребности будущих поколений, при этом установлено, 
что маркетинг устойчивого развития является деятельностью предприятия, направленной на максимальное 
удовлетворение потребностей потребителей, производителей и общества при активной поддержке государ-
ства. Определена роль государства в обеспечении баланса интересов между гражданским обществом и 
бизнесом в условиях концепции маркетинга устойчивого развития.

Ключевые слова: маркетинг, устойчивое развитие, концепция маркетинга, экологический маркетинг, 
социально-этический маркетинг.

Karabaza I.A. TRANSFORMATION OF MARKETING CONCEPT UNDER GLOBALIZATION
According to the research, the changing of marketing concept in the context of globalization has been consid-

ered. The marketing concept of sustainable development based on the assumption that companies have to meet 
the customers’ needs that exist nowadays without compromising the ability to meet the needs of future generations, 
has been substantiated. Thus, it has been found, that the marketing of sustainable development is the activity of the 
company aimed to fully meet the needs of consumers, manufacturers and society with the active support of the state. 
The role of the state is to ensure the balance of interests between civil society and business in terms of marketing 
concept of sustainable development.

Keywords:  marketing, sustainable development, concept of marketing, environmental marketing, social and 
ethical marketing.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. З початку ХХ століття концепція 
маркетингу еволюціонувала з орієнтації на 
виробництво до орієнтації на економічні 
інтереси окремого споживача, формування 
з ним довгострокових відносин та залучення 
його до управління продуктовою стратегією 
підприємства. Але можна зазначити, що най-
більш актуальною проблемою людства сьо-
годні є гармонійний розвиток цивілізації в 
аспекті сталого розвитку, що обумовлює зміну 
концепції маркетингу. Тому проблема, що роз-
глядається, потребує подальшого вивчення 
для ефективного застосування нової концеп-

ції маркетингу підприємствами з метою забез-
печення сталого розвитку людства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання виникнення та формування 
концепцій маркетингу від виробничої до кон-
цепції маркетингу відносин було розглянуто 
багатьма вченими. Серед них слід назвати 
таких, як Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, 
Д. Сондерс [1], А.О. Старостіна, О.Л. Кані-
щенко, Т.М. Циганкова.

Як проміжну між концепцією маркетингу 
та соціально-етичного маркетингу С.М. Ілля-
шенко розглядає концепцію інноваційного 
маркетингу [2]. О.В. Болотна зосереджує ЕК
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увагу на маркетингу відносин як на сучас-
ній концепції маркетингу [3]. А.В. Ращенко, 
Н.В. Зіновчук, В.І. Лазаренко, І.В. Свида роз-
глядають сутність екологічного маркетингу 
як концепції, що виокремилась з соціально-
етичного маркетингу [4, с. 41–56]. С.В. Лео-
нова, Л.Ю. Шевців розглядають особливості 
впровадження концепції соціально-відпові-
дального маркетингу [5, с. 153]. М. Окландер, 
Н. Андрєєва вивчають модернізацію концепції 
маркетингу у XXI столітті в межах парадигми 
сталого розвитку України [6, с.18].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але, незважаючи на 
глибоке дослідження зазначеними вченими 
питань виникнення, формування та зміни кон-
цепції маркетингу, окремі питання трансфор-
мації її в сучасних умовах орієнтації на сталий 
розвиток людства залишаються нерозкри-
тими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
аспектів трансформації концепції маркетингу 
в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Перша концепція маркетингу – кон-
цепція орієнтації на виробництво – діяла за 
обмеженої пропозиції товарів і в умовах «про-
позиція породжує попит». Концепція орієнта-
ції на товар виникла в умовах, коли товарів 
пропонувалось більше, ніж попит на ринку, 
при цьому на перший план виступила неці-
нова конкуренція на ринку за рахунок підви-
щення якості товарів, надання додаткових 
послуг тощо. Концепція інтенсифікації комер-
ційних зусиль з’явилась, коли підприємство, 
ведучи боротьбу за споживача та намагаю-
чись збільшити прибутки, почало концентру-
вати зусилля не на максимізації виробничої 
програми або підвищенні якості товарів, а 
на засобах просування продукції до спожи-
вача, активізації засобів реклами, пошуку 
ефективних каналів розподілу тощо. На зміну 
концепції інтенсифікації комерційних зусиль 
прийшла концепція маркетингу, сутність якої 
полягала в тому, що увага виробника почала 
зосереджуватись не на якостях товарів або 
їх просуванні до споживача, а на вивченні 
потреб споживача та отриманні максималь-
ного прибутку шляхом їх задоволення.

У другій половині ХХ століття сформува-
лась концепція соціально-етичного марке-
тингу. За цієї концепції для успішного пози-
ціонування підприємства на ринку увага має 
бути зосереджена не лише на задоволенні 
потреб споживачів у якісних, доступних за 

ціною товарах та одночасному досягненні 
мети виробників – максимізації прибутку, але 
й на врахуванні під час здійснення діяльності 
суспільних інтересів. Виникнення такої кон-
цепції було викликане загостренням глобаль-
них проблем людства в середині та наприкінці 
ХХ століття. Адже стало зрозумілим, що збе-
реження цивілізації залежить від дбайливого 
ставлення до ресурсів, які є вичерпними.

Проміжною між концепцією маркетингу та 
соціально-етичного маркетингу є концепція 
інноваційного маркетингу, яка спрямована на 
пошук нових сфер і способів використання 
потенціалу підприємства, розроблення на цій 
основі нових товарів, технологій їх виготов-
лення й просування на ринку з метою задово-
лення запитів споживачів більш ефективним, 
ніж конкуренти, способом, отримання завдяки 
цьому прибутку та забезпечення умов трива-
лого виживання й розвитку на ринку [2, с  77]. 
В умовах загострення конкуренції виділя-
ють також концепцію маркетингу відносин, 
яка орієнтована на досягнення стратегічних 
інтересів і цілей підприємства; утримання 
наявних споживачів, а не на залучення нових; 
розвиток довгострокових відносин, що ство-
рюють додану вартість відносин співробітни-
цтва; узгодження всіх бізнес-процесів компа-
нії із забезпеченням цінності для споживачів 
(технологія, керування, комунікації тощо); 
ведення діалогу зі споживачами [3, с. 41].

Окремі дослідники вважають, що сьогодні 
концепція соціально-етичного маркетингу міс-
тить три концептуальні напрями: соціальний, 
гуманістичний, екологічний. Соціальний мар-
кетинг розглядають як маркетингову діяль-
ність, для якої у ролі пріоритетних встановлені 
соціальні завдання та підходи: управління 
народжуваністю, медичним, соціальним, юри-
дичним, освітянським обслуговуванням тощо. 
Гуманістичний маркетинг трактують як марке-
тингову діяльність, що базується на етичних 
принципах, інтересах широких верств насе-
лення. При цьому гуманістична концепція 
маркетингу спрямована на підвищення духо-
вного потенціалу суспільства [6, с. 24].

Екологічний маркетинг трактується в літе-
ратурі з різних точок зору. Так, М. Окландер 
та Н. Андрєєва зазначають, що «екологіч-
ний маркетинг – це маркетингова діяльність, 
для якої є характерним врахування екологіч-
них стандартів, завдяки чому продукція, що 
реалізується, отримує синергічний ефект у 
формі додаткової цінності для споживачів та 
суспільства і стає більш конкурентоспромож-
ною» [6, с. 23–24]. Ж. Оттман характеризує 
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екологічний маркетинг як господарську діяль-
ність підприємств, спрямовану на виробни-
цтво екологічно орієнтованої продукції, фор-
мування попиту на цю продукцію, приведення 
усіх ресурсів підприємства у відповідність до 
вимог і можливостей ринку для отримання 
прибутку без нанесення шкоди навколиш-
ньому середовищу [7, с. 112].

Окремі дослідники стверджують, що кон-
цепція соціально-етичного маркетингу пере-
йшла у концепцію екологічного маркетингу, 
що пов’язано з загостренням екологічних про-
блем, які загрожують існуванню людства на 
глобальному рівні.

І.В. Свида вважає, що можна виокремити 
окрему концепцію екологічного маркетингу, 
яка полягає у тому, щоб «узгодити всі про-
цеси господарської діяльності підприємства, 
згідно з вимогами сучасного ринку, ґрунтую-
чись на принципах дотримання екологічної 
безпеки, тобто це симбіоз ринку та екології» 
[8]. Такої ж думки дотримуються Н.В. Зінов-
чук, А.В. Ращенко, В.І. Лазаренко [4; 9, с. 59].

Як окрему концепцію маркетингу, що вио-
кремилась з концепції соціально-етичного 
маркетингу, виділяють соціально-відпові-
дальний маркетинг; ця концепція заснована 
на принципах відповідальності перед спо-
живачами, орієнтації на споживача, відпо-
відальності перед працівниками відповідно 
до наявних соціальних цілей та стандартів  
[5, с. 153].

З огляду на те, що найбільш актуальною 
проблемою людства сьогодні є гармонійний 
розвиток цивілізації в аспекті сталого розви-
тку, доцільним є виділення глобальної кон-
цепції маркетингу сталого розвитку, яка базу-
ватиметься на задоволенні потреб споживачів 
та виробників за одночасного піклування про 
суспільні потреби, включаючи боротьбу з хво-
робами, зближення націй, виважену техноло-
гізацію тощо, за активної участі держави.

В аспекті такої концепції велике значення 
має держава, зокрема, вона має забезпечити 
балансу інтересів між громадянським суспіль-
ством і бізнесом; почати формувати поняття 
про сталий розвиток планети та згубність 
необмежених потреб в умовах обмеженості 
ресурсів в учнів шкіл та молоді, формувати 
прогресивну філософію мінімалізму та дбай-
ливого природокористування під час задо-
волення потреб в умах громадян; розробити 
державні програми підтримки підприємств, 
що здійснюють маркетингову діяльність, 
піклуючись про соціально-економічний розви-
ток, конкурентоспроможність країни, її еколо-

гічну та енергетичну безпеку; запропонувати 
податкові пільги для підприємств, які дотри-
муються етичних, екологічних та соціальних 
стандартів розвитку.

Підприємство, що обирає концепцію мар-
кетингу сталого розвитку, може:

– ініціювати безкоштовні тренінгові курси з 
оволодіння навичками певних професій для 
малозабезпечених людей, що дасть їм мож-
ливість гідно існувати (тим самим підприєм-
ство здійснює свій внесок у досягнення мети 
сталого розвитку, яка полягає у подоланні бід-
ності у всіх її проявах);

– використовувати екологічно чисту сиро-
вину для виробництва продукції; організову-
вати спортивні заходи, марафони для праців-
ників та усіх бажаючих (мета сталого розвитку 
полягає у забезпеченні здорового способу 
життя та сприянні благополуччю для всіх у 
будь-якому віці);

– запропонувати універсальну модель 
сімейних та робочих обов’язків для жінок, що 
мають дітей (мета сталого розвитку полягає 
у забезпеченні гендерної рівності, розширенні 
прав і можливостей усіх жінок та дівчат);

– запровадити систему економії енергії за 
рахунок впровадження генераторів сонячної 
енергії, використання енергії з відновлюва-
них джерел (мета сталого розвитку полягає 
у забезпеченні доступу до недорогих, надій-
них, стійких та сучасних джерел енергії для 
всіх);

– здійснювати технічну модернізацію та 
інноваційну діяльність, особливо, що сто-
сується секторів виробництва продукції з 
високою доданою вартістю (мета сталого 
розвитку полягає у сприянні поступальному, 
всеохоплюючому та сталому економічному 
зростанню);

– залучати на благодійних засадах до прак-
тики молодь, яка не працює, формуючи у неї 
цікавість до праці та бажання вчитись (мета 
сталого розвитку полягає у сприянні повній та 
продуктивній занятості);

– сприяти скороченню відходів шляхом 
їх повторного використання або переробки; 
відображати інформацію про раціональне 
використання ресурсів у звітах про роботу 
підприємств (мета сталого розвитку полягає 
у забезпеченні переходу до раціональних 
моделей споживання та виробництва).

Якщо підприємство планує свою безпосе-
редню діяльність з урахуванням цілей сталого 
розвитку 2016–2030, які були визначені в рам-
ках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН [10], 
держава має надавати йому податкові пільги, 
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субсидії, сприяти його розвитку за рахунок 
спеціальних фондів, надавати доступ до піль-
гових кредитів та до держзамовлення, підтри-
мувати «лояльні до родини» підприємства.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, дослідження трансформації концеп-
ції маркетингу в умовах глобалізації дало 
змогу:

– визначити концепцію маркетингу сталого 
розвитку, яка базується на припущенні, що під-
приємства мають задовольняти потреби спо-
живачів сьогодення, не ставлячи під загрозу 
здатність задовольнити потреби майбутніх 
поколінь; тобто маркетинг сталого розвитку 
є діяльністю підприємства, спрямованою на 
максимальне задоволення потреб спожива-
чів, виробників та суспільства за активної під-
тримки держави;

– визначити роль держави у забезпеченні 
балансу інтересів між громадянським сус-
пільством і бізнесом в умовах концепції мар-
кетингу сталого розвитку, яка полягає у фор-
муванні поняття про сталий розвиток планети 
та згубність необмежених потреб в умовах 
обмеженості ресурсів в учнів шкіл та молоді; 
формуванні прогресивної філософії мініма-
лізму та дбайливого природокористування за 
задоволення потреб в умах громадян; розро-
бленні державних програм підтримки підпри-
ємств, що здійснюють маркетингову діяль-
ність, піклуючись про соціально-економічний 
розвиток, конкурентоспроможність країни, її 
екологічну та енергетичну безпеку; пропону-
ванні податкових пільг для підприємств, які 
дотримуються етичних, екологічних та соці-
альних стандартів розвитку.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Минуле століття принесло багато 
глибоких змін в життя української економічної 
аграрної системи. Якими б суперечливими 
не були ці зміни, у своїй сукупності вони при-
вели до того, що вона досягла нового, якісно 
вищого ступеня розвитку.

В основі механізму такого розвитку лежить 
трансформаційний процес аграрного сектору, 
що дає змогу людству осмислювати свою 
потребу в змінах суспільства, періодично від-
чувати вичерпання потенціалу прогресу, зна-
ходити шляхи і ресурси для здійснення змін.

Якісна зміна в економічній системі здійсню-
ється завдяки діям економічних закономір-
ностей. Головна закономірність перехідного 
періоду – це втрата державою функцій одно-
осібного розпорядження ресурсами. Друга 
закономірність перехідного періоду полягає в 

бюджетній кризі. Вона тісно пов’язана зі змі-
ною положення держави в економіці. Третьою 
закономірністю перехідного періоду є транс-
формаційний спад. Цей термін був введений в 
науковий обіг Я. Корнаї, який стверджував, що 
в перехідний період економіка переживає гли-
боку кризу, викликану відсутністю координації 
між економічними агентами. Це пов’язано з 
тим, що колишні, планові механізми коорди-
нації господарської діяльності вже зруйно-
вані, а нові ринкові механізми координації ще 
слабкі або відсутні взагалі.

Якщо є загальні для всіх перехідних еко-
номік форми прояву кризи, то логічно при-
пустити й існування загальних напрямів 
перетворення економічних систем, які можна 
було б назвати закономірностями реформу-
вання. Дійсно, вчені виділяють такі три зако-
номірності: досягнення макроекономічної або ЕК
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фінансової стабілізації, проведення привати-
зації, здійснення інтеграції в світове господар-
ство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільш повно і докладно проблеми ступеня 
системності, завершеності і послідовності в 
досягненні поставлених перед проведеними 
раніше аграрними реформами цілей, а також, 
відповідно, їх ефективності викладені в дослі-
дженнях таких провідних українських вче-
них, як, зокрема, О.М. Алимов [1], В.Д. Бази-
левич [2], Б.М. Данилишин, А.І. Даниленко, 
А.С. Гальчинський [3], С.І. Дорогунцов [4], 
Ю.К. Зайцев, В.С. Савчук, А.А. Чухно [5].  
В їх роботах найбільш глибоко проаналі-
зовані міжнародний досвід, особливості та 
відмінності умов здійснення національного 
трансформаційного процесу аграрного сек-
тору, обґрунтовані і сформульовані основи 
концепції стратегії економічного, аграрного, 
соціального і екологічного розвитку України, 
реалізація якої дасть змогу поетапно ство-
рити модель сталого розвитку аграрного сек-
тору національної економіки.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. При цьому вони звер-
тають увагу дослідників і органів державного 
управління на вельми суттєві обставини, що 
аграрний трансформаційний процес здійсню-
ється в рамках одного з пріоритетних напрямів 
у стратегії розвитку України, що має на меті 
послідовно створити демократичне суспіль-
ство такого рівня, яке можна досягти тільки за 
рахунок науково обґрунтованих і послідовно 
проведених аграрних реформ. Тому під час їх 
підготовки необхідно враховувати, що процес 
демократизації суспільних аграрних відносин 
об’єктивно і постійно детермінований, як це 
відзначають українські вчені та зарубіжні екс-
перти, змінами, які теж носять демократич-
ний характер, але відбуваються в аграрному 
секторі національної економіки. Вони можуть 
бути позитивними тільки тоді, якщо реалізація 
окремих цільових програм аграрного сектору, 
їх ідеї та цілі, завдання об’єднані і координу-
ються в рамках єдиної концепції трансформа-
ційного процесу аграрного сектору.

Значна частина матеріалів дискусій 
широко висвітлена в монографіях і статтях, 
в яких викладені загальні теоретичні та мето-
дологічні проблеми стратегії розвитку націо-
нальної економіки аграрного сектору, а також 
практичні рекомендації для інститутів дер-
жавного управління.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є ана-

ліз та обґрунтування поглядів на економічну 
систему аграрної трансформації, поняття та 
розподіл її на етапи розвитку за період її неза-
лежності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Змістом аграрної трансформацій-
ної економіки є перетворення системи соці-
ально-економічних відносин. Змінюються 
практично всі складові економіки, такі як спо-
сіб координації та підтримки рівноваги, від-
носини власності, тип відтворення, структура 
виробництва, інститути і право. У зв’язку з 
цим відбувається зведення аграрних транс-
формаційних процесів до трьох ознак, а саме 
лібералізації, приватизації та стабілізації, які 
типові для багатьох зарубіжних і вітчизняних 
дослідників.

Згідно з визначенням Т.В. Пепи трансфор-
мація – це процес перетворення, видозміни 
явищ, ситуації, що супроводжується відми-
ранням одних елементів, рис, властивостей і 
появою нових. Вона передбачає послаблення 
одних типів і форм власності і посилення 
інших, поетапну переорієнтацію економічної 
структури регіональних господарських систем 
і всього економічного простору [6].

Н.І. Гражевська розглядає процес транс-
формації у співвідношенні з поняттям «ево-
люція» і виокремлює два підходи до тракту-
вання терміна «трансформація». У широкому 
розумінні це – форма розвитку економічних 
систем, пов’язана з еволюційними та рево-
люційними змінами, переходами економічних 
систем із стійкого в нестійкий стан. Еволю-
ція розглядається як поступовий процес змін 
параметрів системи, а момент переходу сис-
теми до іншої траєкторії розвитку називається 
революційною трансформацією. У вузькому 
розумінні вона розглядає процес трансфор-
мації як складову еволюційного процесу, як 
процес оновлення системи в процесі стрибко-
подібних якісних перетворень [7].

М.Й. Малік визначає трансформацію аграр-
ного сектору економіки як спосіб зняття проти-
річ між вимогами ринку та застарілою логікою 
поведінки суб’єктів господарювання, що поля-
гає у здійсненні організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних 
заходів, спрямованих на реорганізацію під-
приємств, зміну форм власності, управління, 
організаційно-правової форми, що сприя-
тиме фінансовому оздоровленню економіки, 
збільшенню обсягів випуску конкурентоспро-
можної продукції, підвищенню ефективності 
виробництва. «Завдання аграрної реформи 
полягає у забезпеченні продовольчої безпеки 
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країни і конкурентоспроможності сільськогос-
подарської продукції на світовому ринку» [8].

А.В. Марущинець вважає, що трансфор-
мація аграрної сфери – це процес зміни 
інституційного, галузевого, територіального 
характеру системи аграрної сфери регіону, 
зумовлений трансформацією всієї еконо-
мічної системи. Ключова увага з позиції сус-
пільної географії під час розгляду трансфор-
маційних процесів в аграрній сфері регіону 
має приділятися саме їх територіальному 
аспекту [9].

Досліджуючи трансформаційний цикл 
аграрного сектору, науковці Державного 
вищого навчального закладу «Херсонський 
державний аграрний університет» виділяють 
два етапи аграрної трансформації [10]:

1) 1991–1999 рр. – формування норма-
тивно-правової бази, затягування реформ і 
спад виробництва;

2) з 2000 р., після прийняття Указу Прези-
дента України «Про невідкладні заходи щодо 
прискорення реформування аграрного сек-
тора економіки» від 3 грудня 1999 р. – про-
ведення реформ і одержання від них певних 
позитивних результатів; так, саме у 2000 р. 
було подолано негативну тенденцію постій-
ного зниження виробництва валової продукції 
сільського господарства; при цьому у 2013 р. 
вперше за часів незалежності обсяги вироб-
ництва валової продукції сільського госпо-
дарства з розрахунку на 100 га сільгоспугідь 
перевищили цей показник у 1990 р.

Як трансформаційна економічна система 
аграрного сектору нами розглядається ситу-
ація, коли індустріальна економіка перехо-
дить на постіндустріальну стадію розвитку. 
Останній тільки належить почати відтворення 
на власній основі. Сам же період переходу 
характеризується тим, що жодна з присут-
ніх соціально-економічних систем не здатна 
відтворюватися самостійно. При цьому вна-
слідок нелінійності історичного розвитку 
людства з’являється система, яка може бути 
більш-менш прогресивною порівняно зі ста-
рою структурою.

Проведений нами експертний і критичний, 
ранжируваний аналіз публікацій і виступів 
українських вчених і зарубіжних експертів, 
які розміщені в 2005–2015 рр. в спеціальних 
науково-практичних виданнях, а також аналіз 
змісту виступів фахівців з вищевказаних про-
блем та їх окремих аспектів на деяких між-
народних науково-практичних конференціях 
дають змогу зробити низку висновків. У зв’язку 
з полярністю думок про стан національної та 

аграрної економіки і ступеня завершеності 
перехідного періоду, особливості її розвитку 
в аналізованому періоді, можливий сценарій 
впливу світової економічної кризи на подаль-
ший розвиток української економіки всі точки 
зору нами розділені на дві основні групи.

В першу групу думок нами включені точки 
зору українських учених і міжнародних експер-
тів, представників політичних і громадських 
інститутів, які поділяють офіційний висновок 
про завершення в Україні перехідного пері-
оду і створення національної моделі аграрної 
ринкової економіки [11]. Саме цей висновок 
вперше поставив завдання перед україн-
ською економічною наукою дати відповідь на 
два основні питання: 1) чи завершено транс-
формаційний процес зі створення аграрної 
ринкової економіки; яку національну модель 
регульованої аграрної ринкової економіки 
ми створили; 2) яка наукова парадигма буде 
формувати нову концепцію стратегії сталого 
розвитку економічної, соціальної та екологіч-
ної сфер українського суспільства.

Поява різних оцінок створеної і діючої сьо-
годні української моделі аграрної ринкової 
економіки викликала низку дискусій щодо сут-
ності проблеми. Особливо гострий характер 
вони прийняли після визнання України низкою 
країн як держави з ринковою економікою, що 
дало їй змогу в наступному періоді вступити в 
члени Світової організації торгівлі.

Науково обґрунтовані відповіді на постав-
лені питання мають принципове теоретичне, 
методологічне і, відповідно, практичне зна-
чення для створення механізму ефективного 
і багаторівневого державного регулювання 
процесу розвитку національної економіки 
не тільки в короткостроковому періоді, але 
й в середньо- і довгостроковому періодах за 
обов’язкового оптимального поєднання сис-
теми форм і методів державного і ринкового 
регулювання. У світовій практиці державне 
регулювання в тому чи іншому обсязі стало 
загальновизнаною і обов’язковою умовою 
життєздатності та конкурентоспроможності, 
ефективного функціонування багаторівневої 
національної економіки.

Як показує досвід економічного і, відпо-
відно, демократичного розвитку країн ЄС, 
ефективною формою взаємодії держави, 
аграрного сектору і ринку є господарський 
механізм, в функції якого обов’язково вхо-
дять: 1) забезпечення узгодження інтересів 
між секторами національної економіки, цен-
тром і регіонами, сферами суспільства і гру-
пами населення; 2) узгодження параметрів 
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діяльності економічних аграрних суб’єктів 
з урахуванням якості навколишнього при-
родного середовища; 3) підтримання опти-
мального співвідношення між експортом та 
імпортом аграрної продукції, вдосконалення 
структури внутрішнього ринку; 4) досягнення 
оптимального і сталого розвитку економіч-
ної, аграрної, соціальної та екологічної сфер 
суспільства, яке забезпечує багаторівнева 
макроекономічна система, що має високий 
рівень внутрішньої збалансованості і здатна 
зберігати стабільний і рівноважний розвиток 
не від кризи до кризи, а в довгостроковому 
тимчасовому періоді тощо. Саме європей-
ський досвід переконує, що без ефективного 
механізму взаємодії на всіх рівнях ринкової 
економіки і держави, інститутів законодав-
чої та виконавчої влади вельми помилково 
здійснювати трансформаційні процеси в 
аграрному секторі або модернізацію аграр-
ної економіки і досягти в оптимальні терміни 
поставлених цілей.

В умовах розвитку процесів глобалізації 
ефективність і гнучкість вищевказаного меха-
нізму взаємодії повинні підвищуватися, а 
також він має враховувати, що розвиток вну-
трішнього аграрного ринку до його оптималь-
ної величини підсилює стійкість національної 
економіки. У практиці країн ЄС оптимальним 
розміром споживання ВВП на внутрішньому 
ринку вважається частка в межах 70–80%. За 
такого співвідношення, яке постійно підтри-
мують розвинені країни, національна еконо-
міка може протистояти негативному впливу 
світових і національних передкризових або 
кризових ситуацій чи пом’якшити його. Більш 
того, за оцінкою деяких дослідників, такий 
механізм взаємодії є однією з істотних ознак 
демократичного суспільства [1; 3; 4].

Перш ніж конкретизувати основні точки 
зору вчених і міжнародних експертів щодо 
сутності зазначених вище проблем і постав-
лених перед українською економічною нау-
кою питань, необхідно нагадати, що заде-
кларованим варіантом національної моделі 
ринкової економіки є модель соціально орі-
єнтованої економіки, що й було законодавчо 
закріплено в ст. 13 Конституції України [12]. 
А також те, що загальновизнаним теоре-
тичним і методологічним положенням еко-
номічної теорії є висновок про те, що осно-
вою будь-якої модифікації сучасної моделі 
ринкової економіки є змішана економіка, що 
передбачає наявність поряд з іншими фор-
мами власності певної частки державної, а 
також обов’язкове виконання інститутами 

державного управління оптимального обсягу 
функцій, спрямованих на пріоритетне і опти-
мальне за обсягом регулювання в коротко-, 
середньо- і довгостроковій перспективі еко-
номічних, соціальних і екологічних процесів 
[1; 5].

Виходячи з цього критерію і рівня розвитку 
оцінюваної змішаної економіки, а також рівня 
та ефективності функціонуючої інституцій-
ної структури, вирішили виділяти три основні 
варіанти моделі регульованої ринкової еко-
номіки аграрного сектору: 1) консервативну; 
2) ліберальну; 3) соціально орієнтовану. Від-
мінності між ними полягають, як це відзначає 
більшість зарубіжних і українських вчених, у 
величині державного сектору економіки та 
його ефективності; ролі та функціях, які вико-
нують інститути державного управління та 
інші інститути ринкової економіки в регулю-
ванні процесу сталого розвитку економічної, 
соціальної та екологічної сфер, представле-
них у вигляді багаторівневої системи; системи 
форм і методів, які використовують суб’єкти 
регулювання, а також їх характер. При цьому 
вони підкреслюють, що рівень системності 
трансформаційного процесу й ефективність 
державного регулювання характеризуються 
результатом, коли складові елементи об’єкта 
змінюються відповідно до загальної ідеї, 
сформульованої в концепції. Зміни носять 
послідовний характер, здійснюються пое-
тапно і на умовах наступності в різних сферах 
суспільства.

У процесі дискусій вчених і експертів, які 
віднесені нами до другої групи, неодноразово 
висловлювалася думка про те, що в резуль-
таті трансформації національної економіки 
відбулась фактична зміна сутності раніше 
погодженої та законодавчо затвердженої 
парадигми української моделі ринкової еконо-
міки аграрного сектору. Цей висновок підтвер-
джує їх оцінка стану інституційної структури 
національної економіки, аналіз фактичної 
ролі державних інститутів управління і вико-
нуваних ними функцій. А також оцінка сис-
теми форм і методів, використовуваних для 
регулювання макроекономічних процесів. 
Згідно з їхніми висновками вони в єдності 
істотно впливають на динаміку розвитку в 
національній економіці більшою мірою, як це 
не парадоксально, негативних тенденцій, а 
меншою мірою – позитивних. На їхню і нашу 
думку, процес, який розвивається в Україні, 
характеризується як поступовий перехід від 
ідеї створення соціально орієнтованої моделі 
до модифікації ліберальної [1; 4; 5; 13; 14].
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До загальної групи думок щодо сутності 
розглянутої проблеми нами віднесені ті точки 
зору, в яких обґрунтовується висновок про 
те, що в результаті трансформації колишньої 
адміністративно-командної економічної сис-
теми створені основи змішаної економіки, а 
цей процес є незворотнім.

Поряд з висновком про незворотність 
трансформаційних перетворень в цій групі 
думок переважають критичні оцінки самого 
характеру перетворень і ступеня їх заверше-
ності, ефективності системи використовува-
них форм і методів, які рекомендовані Укра-
їні Міжнародним валютним фондом в рамках 
реалізації положень і принципів Вашингтон-
ського консенсусу. В результаті трансформа-
цій аграрного сектору, здійснених за вище-
зазначеними рекомендаціями, українська 
модель ринкової економіки аграрного сектору 
не відповідає критеріям не тільки сучасної 
моделі соціально орієнтованої ринкової еко-
номіки аграрного сектору, але й навіть її рівню 
двадцятирічної давності.

Чинна українська аграрна модель, на їхню 
і нашу думку, має характерні ознаки моделі 
ренто-орієнтованої ринкової економіки і є 
нестабільною, має суттєві структурні і від-
творювальні деформації і диспропорції, не 
має реальної та ефективно функціонуючої 
інституційної структури. Будь-які модифіка-
ції вищевказаної моделі відображають цілі, 
форми і методи, механізми, які використо-
вують олігархічні суб’єкти для отримання 
рівня прибутку, що перевищує конкурентний. 
Характерними ознаками моделі такого типу 
є низький рівень розвитку внутрішньої конку-
ренції, неконкурентоспроможна економіка по 
відношенню до світового ринку, а також те, що 
національна економіка слабо контролюється 
державою. Модель відображає перманентний 
процес боротьби впливових політичних груп і 
фінансово-промислових суб’єктів (олігархів) 
за владу, що має на меті здійснювати пере-
розподіл матеріальних і фінансових ресур-
сів, державних замовлень на свою користь. 
У такій моделі національної економіки пере-
важають створені вищевказаними групами 
неформальні інститути. Формальні інститу-
ційні правила та інститути (закони, норма-
тивні акти, рішення, судова та інші системи) 
приймаються, функціонують і створюють 
сприятливі умови, як правило, для обмеженої 
частини економічних суб’єктів.

Така модифікація реформістсько-лібе-
ральної моделі ринкової аграрної економіки 
сьогодні діє в таких країнах, як Болгарія, 

Румунія, Казахстан, Росія, Україна і Молдова, 
що свідчить про незавершеність перехідного 
періоду [1; 13; 14]. Подібна оцінка ступеня 
завершеності трансформаційних процесів 
аграрного сектору в Україні і, відповідно, від-
несення нашої економіки до перехідного типу 
мають місце в оглядах і прогнозах низки між-
народних експертних центрів та банків.

За підсумками минулих дискусій можна 
зробити обґрунтоване припущення про те, 
що в українській економічній теорії щодо 
трансформаційних процесів аграрного сек-
тору намітилося формування двох основних 
і відносно самостійних теоретичних, мето-
дологічних і, відповідно, методичних і прак-
тичних напрямів. До першого напряму нами 
віднесені висновки про можливість модерні-
зації моделі регульованої ринкової економіки 
аграрного сектору, що діє в Україні, незважа-
ючи на наявні в ній істотні деформації.

Представники другого напряму в укра-
їнській економічній теорії, на наш погляд, 
обґрунтовано стверджують, що в Україні про-
цес трансформації національної економіки та 
аграрного сектору до рівня розвиненої рин-
кової економіки незавершений. Як аргумент 
вони наводять науково обґрунтовану оцінку 
рівня її стану і зазначають, що, незважаючи 
на визнання міжнародною спільнотою України 
як країни з ринковою економікою і прийом її в 
члени СОТ, національна економіка за величи-
ною основних макроекономічних показників 
не вийшла на рівень передкризового 1990 р. 
В економічному зростанні України за період 
2000–2016 рр. переважає екстенсивний тип. 
Тоді як в нинішньому ЄС, до якого входять 
27 країн, що мають різний рівень розвитку 
національних економік, переважає інтенсив-
ний тип економічного зростання (приблизно 
60–70%) [14].

При цьому вони доводять, що використо-
вувана в Україні третя модифікація СНС (при 
цьому не в повному обсязі) повинна описувати 
стан, динаміку і тенденції розвитку збалансо-
ваної економічної системи макрорівня аграр-
ного сектору, яка навіть в кризовий період 
еволюції залишається досить стабільною. 
Українська ринкова економіка, як це зазна-
чено раніше, має більшість ознак, притаман-
них модифікації реформістки – ліберальної 
моделі, а також оцінюється як нестійка еконо-
мічна система макрорівня аграрного сектору, 
яка характеризується високим ступенем роз-
балансованості і не має законодавчо затвер-
дженої Концепції її трансформації або модер-
нізації в модель сталого розвитку.
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Висновки з цього дослідження. На нашу 
думку, трансформація аграрного сектору – це 
якісне перетворення певної моделі або пев-
ного стану, будь-якої галузі на новий лад, 
якого вимагають в певний проміжок часу рин-
кові внутрішні та міжнародні умови аграрного 
сектору (мобілізація та модернізація).

Кардинально структурно-трансформаційні 
зміни в аграрному секторі пов’язані з перехо-
дом до постіндустріальної стадії розвитку еко-
номіки. Досягнення стійких темпів зростання 
аграрного сектору може бути досягнуто шля-
хом збільшення частки переробних галузей, 
кардинально підвищити роль високотехно-

логічних сфер діяльності, становлення нових 
інфраструктурних галузей та істотного осла-
блення залежності від експорту сировини.

Але, на наш погляд, не всі аспекти склад-
ної і багаторівневої проблеми подальшої 
трансформації аграрного сектору або модер-
нізації національної аграрної економіки най-
більш глибоко і всебічно вивчені і висвітлені. 
Чітко не сформульовані проблеми оцінки 
ступеня стійкості діючої моделі національної 
аграрної ринкової економіки та її можливос-
тей ефективно протистояти впливу зовнішніх 
і внутрішніх факторів, що мають негативну 
спрямованість.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Алимов О.М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : [монографія] / 

О.М. Алимов // Об’єднаний ін-т економіки НАН України. – 2005. – 540 c.
2. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія : [підручник] / В.Д. Базилевич. – 8-ме вид., переро-

блене і доповнене. – К. : Знання, 2012. – 702 с.
3. Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: початок оновленої парадигми економічних знань / А.С. Галь-

чинський. – К. : Либідь, 2013. – 472 с.
4. Дорогунцов С.І. Екосередовище і сучасність. Стратегія регіонального розвитку і екосередовище : [моно-

графія] / С.І. Дорогунцов. – К. : Кондор, 2006. – 362 с.
5. Чухно А.А. Научно-технологическое развитие как объект исследования эволюционной экономической 

теории / А.А. Чухно // Экономика Украины. – 2008. – № 1. – С. 12–22.
6. Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України : [монографія] / 

Т.В. Пепа. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 440 c.
7. Гражевська Н.І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної 

динаміки / Н.І. Гражевська // Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 19–29.
8. Малік М.Й. Реформування власності і реструктуризація підприємств АПК / М.Й. Малік // Економіка 

АПК. – 2007. – № 11. – С. 9–13.
9. Марущинець А.В. Галузева та територіальна трансформація аграрної сфери України / А.В. Марущи-

нець // Геополітика і геодинаміка регіонів. – Т. 10. – Вип. 2. – С. 651–658.
10. Розвиток аграрного сектору економіки України та його конкурентні переваги : [монографія] / 

[Ю.Є.Кирилов, В.Г. Грановська, О.Г. Карташова та ін.]. – Херсон, 2016. – 272 c.
11. Заява учасників круглого столу «Україна перед викликом економічної кризи: погляд громадськості», 

організованого Інститутом сталого розвитку України та Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха 
Еберта в Україні (20 листопада 2013 р., м. Київ) // Економіст. – 2013. – № 11. – С. 91.

12. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К. : Юрінком, 
1996. – 80 с.

13. Попов В.О. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні / В.О. Попов // Економіка України. – 2012. – 
№ 11. – С. 26–37.

14. Лисов В.М. Концепція переходу економічної системи місцевого рівня на принципи, стандарти і норма-
тиви сталого розвитку / В.М. Лисов // Менеджер. – 2012. – № 2. – С. 73–79.

15. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 480 с.



89

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

УДК 004.056.5

Ocoбливocтi opгaнiзaцiї iнфopмaцiйнoї бeзпeки cучacнoї 
iнфopмaцiйнoї cиcтeми тa її eкoнoмiчнa дoцiльнicть

Костюченко В.В.
магістр

Київського національного університету технологій та дизайну

Шиковець К.О.
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Київського національного університету технологій та дизайну

У статті дocлiджено тa клacифiковано джepeлa зaгpoз у процесі використання інформаційних ресурсів, за-
пропоновано шляxи збepeжeння цiннocтi pecypciв тa oцiнено eкoнoмiчну eфeктивнicть витpaт нa iнфopційну 
безпеку. Poзглянyто зpocтaючий вплив зaгpoз iнфopмaцiйнiй бeзпeцi cyчacнoї iнфopмaцiйнoї cиcтeми тa 
зaпpoпoнoвaно cпocoби її eфeктивнoгo зaxиcтy. Узaгaльнeнo гoлoвнi eтaпи пoбyдoви пoлiтики iнфopмaцiйнoї 
бeзпeки, видiлeнo пiдcиcтeми eфeктивнoгo зaxиcтy інформації, poзpoблeнo peкoмeндaцiї щодо пpoeктyвaння 
пoлiтики iнфopмaцiйнoї бeзпeки. 

Ключoвi cлoвa: зaxиcт iнфopмaцiї, iнфopмaцiйнa cиcтeмa, iнфopмaцiйнa бeзпeкa, iнфopмaцiйнa 
тexнoлoгiя, aнтивipycний зaxиcт, пoлiтикa iнфopмaцiйнoї бeзпeки, кoнфiдeнцiйнicть iнфopмaцiї, цiлicнicть 
iнфopмaцiї, кpиптoгpaфiчний зaxиcт, нecaнкцioнoвaний дocтyп, eкoнoмiчнa дoцiльнicть.

Костюченко В.В., Шиковец К.А. ОСОБЕННОСТИ ОРАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

В статье исследованы и классифицированы источники угроз в процессе использования информационных 
ресурсов, предложены пути сохранения ценности информационных ресурсов и оценена экономическая эф-
фективность затрат на информационную безопасность. Рассмотрено растущее влияние угроз информацион-
ной безопасности современной информационной системы и предложены способы ее эффективной защиты. 
Обобщены главные этапы построения политики информационной безопасности, выделены подсистемы эф-
фективной защиты информации, разработаны рекомендации по проектированию политики информационной 
безопасности.

Ключевые слова: защита информации, информационная система, информационная безопасность, 
информационная технология, антивирусная защита, политика информационной безопасности, конфиден-
циальность информации, целостность информации, криптографическая защита, несанкционированный до-
ступ, экономическая целесообразность.

Kostiuchenko V.V., Shikovets K.O. PECULIARITIES OF ORANIZING INFORMATION SECURITY OF THE CON-
TEMPORARY INFORMATION SYSTEM AND ITS ECONOMIC PERFORMANCE

The article explores and classifies the sources of threats in the process of using information resources, suggests 
ways to preserve the value of information resources, and assesses the economic effectiveness of costs for infor-
mation security. The growing influence of threats to the information security of the modern information system is 
considered and methods for its effective protection are proposed. And also generalized the main stages of building 
the information security policy; The subsystems of effective information protection are allocated, recommendations 
on designing the information security policy are developed.

Keywords: Information security, information system, information security, information technology, anti-virus pro-
tection, information security policy, information confidentiality, information integrity, cryptographic protection, unau-
thorized access, economic feasibility.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність теми зумовлена тим, 
що науковий аналіз чинної науково-право-
вої бази України і загалом у світі доводить, 
що поняття державної безпеки (в усьому 
його змісті) досі залишається невизначеним.  
Сучасні дослідження інформаційної безпеки 
мають широкий спектр напрямів у межах 
як технічних, так і соціально-гуманітарних, 

зокрема правових, наук. Це висуває особливі 
вимоги до формування методологічних основ 
досліджень, які повинні забезпечувати роз-
виток цілісної галузі знань про інформаційну 
безпеку, повноту та об’єктивність її наповне-
ння, що сприятиме втіленню принципів науко-
вості і професіоналізму у практичному склад-
нику забезпечення інформаційної безпеки і 
наближатиме його до оптимальності. ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Пpoблeмaтикa зaxиcтy iнфopмaцiйниx 
cиcтeм вивчaєтьcя бaгaтьмa зapyбiжними тa 
вiтчизняними вченими, серед яких: C. Бapмeн, 
В. Гaфнep, В. Дoмapєв, Д. Кepp, C. Мaднiк, 
Г. Ємєльянoв, У. Мycaєвa тa iн. У poбoтax 
цих учених виcвiтлюютьcя ocнoвнi тeopeтичнi 
i пpaктичнi acпeкти щoдo мoжливoгo 
вдocкoнaлeння тa poзвиткy кoмплeкcнoгo 
зaxиcтy iнфopмaцiї. Утiм, нaвiть у цих poбoтax 
є дeякi упущення, якi пoтpiбнo зaпoвнити тa 
дocлiдити: ocнoвнi acпeкти зacтocyвaння 
пoлiтики iнфopмaцiйнoї бeзпeки, її eкoнoмiчнa 
дoцiльнicть тa eфeктивнi зacoби зaxиcтy 
iнфopмaцiйнoї системи.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – аналіз наявного 
стану справ із виявлення і протидії інформа-
ційним загрозам нашої держави, визначення 
нагальних проблем та формування на цій 
основі пропозицій щодо створення системи 
інформаційної безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зaxиcт iнфopмaцiї пepeтвopюєтьcя 
нині нa oдне з нaйaктyaльнiшиx зaвдань 
унacлiдoк нaдзвичaйнo шиpoкoгo poзпoвcюд-
жeння як влacнe piзнoмaнiтниx cиcтeм oбpoбки 
iнфopмaцiї, тaк i poзшиpeння лoкaльниx 
тa глoбaльниx кoмп’ютepниx мepeж, якими 
пepeдaютьcя вeличeзнi oб’єми iнфopмaцiї 
дepжaвнoгo, вiйcькoвoгo, кoмepцiйнoгo, пpи-
вaтнoгo xapaктepy, влacники якoї чacтo бyли 
б кaтeгopичнo пpoти oзнaйoмлeння з нeю 
cтopoннix ociб. Пpoблeмa нaбyвaє ocoбливoї 
гocтpoти пicля пpийняття ypядoм Укpaїни 
зaкoнy пpo зaxиcт пepcoнaльниx дaниx, який 
зoбoв’язyє збepiгaти тa пepeдaвaти пepco-
нaльнi дaнi користувачів лишe y зaxищeнoмy 
виглядi в iнфopмaцiйниx cиcтeмax (IC).

Нe мeнш вaжливим зaвдaнням увaжaєтьcя 
шиpoкe впpoвaджeння iнфopмaцiйниx 
тexнoлoгiй y piзнi cфepи людcькoї дiяльнocтi 
в Укpaїнi: cтpiмкe зpocтaння oбiгy плacтикoвиx 
кapтoк, мaйбyтнє ввeдeння eлeктpoнниx 
пacпopтiв тa мeдичниx кapт, cтyдeнтcькиx 
квиткiв тa зaлiкoвиx  книжoк; зpeштoю, вce 
бiльшe дepжaвниx ycтaнoв тa пpивaтниx 
пiдпpиємcтв пepexoдять нa eлeктpoнний 
дoкyмeнтooбiг, який дo тoгo ж вимaгaє 
юpидичнoї чиннocтi пiдпиcy фiзичнoї aбo 
юpидичнoї ocoби. Poзпoвcюджeння тaкиx 
тexнoлoгiй тaкoж, бeзпepeчнo, вимaгaє дoбpe 
пocтaвлeнoгo зaxиcтy iнфopмaцiї.

Мoжнa видiлити цiлy низкy джepeл зaгpoз 
iнфopмaцiйнiй бeзпeцi cyчacнoї iнфopмaцiйнoї 
cиcтeми:

• пpoтизaкoннa дiяльнicть дeякиx 
eкoнoмiчниx cтpyктyp y cфepi фopмyвaння, 
пoшиpeння i викopиcтaння iнфopмaцiї;

• пopyшeння вcтaнoвлeниx peглaмeнтiв 
збopy, oбpoбки тa пepeдaчi iнфopмaцiї;

• нaвмиcнi дiї тa нeнaвмиcнi пoмилки корис-
тувачів iнфopмaцiйниx cиcтeм;

• пoмилки в пpoeктyвaннi iнфopмaцiйниx 
cиcтeм;

• вiдмoвa тexнiчниx зacoбiв i збoї 
пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння в iнфopмaцiйниx i 
тeлeкoмyнiкaцiйниx cиcтeмax тoщo [6].

Нині фaxiвцями дocлiджyєтьcя дocить 
шиpoкий пepeлiк зaгpoз бeзпeцi iнфopмaцiйниx 
cиcтeм, якi клacифiкyють зa низкою oзнaк 
(рис. 1) [6].

Зaxиcт iнфopмaцiї – гaлyзь нayки i тexнiки, 
якa динaмiчнo poзвивaєтьcя, пpoпoнyє 
pинкy шиpoкий cпeктp зacoбiв для зaxиcтy 
дaниx. Пpoтe жoдeн із ниx oкpeмo взятий 
нe мoжe гapaнтyвaти aдeквaтнy бeзпeкy 
iнфopмaцiйнoї cиcтeми. Нeoбxiднoю yмoвoю 
eфeктивнoгo зaxиcтy є пpoвeдeння кoмплeкcy 
взaємoдoпoвнюючиx зaxoдiв [5].

Із липня 2003 p. в Укpaїнi ввeдeнa 
кpимiнaльнa вiдпoвiдaльнicть зa нeзaкoннe 
втpyчaння в poбoтy кoмп’ютepiв i кoмп’ютepниx 
мepeж, a тaкoж зa пoшиpeння кoмп’ютepниx 
вipyciв, щo пpизвeлo дo cпoтвopeння, 
зникнeння, блoкyвaння iнфopмaцiї чи її нociїв 
[3].

Cyчacнa opгaнiзaцiя пoвинна вмiти 
належно бyдyвaти пoлiтикy iнфopмaцiйнoї 
бeзпeки, тoбтo poзpoбляти й eфeктивнo 
впpoвaджyвaти кoмплeкc пpeвeнтивниx 
зaxoдiв із зaxиcтy кoнфiдeнцiйниx дaниx 
тa iнфopмaцiйниx пpoцeciв. Тaкa пoлiтикa 
пepeдбaчaє вiдпoвiднi вимoги нa aдpecy 
пepcoнaлy, мeнeджepiв i тexнiчниx cлyжб.

Гoлoвними eтaпaми пoбyдoви пoлiтики 
iнфopмaцiйнoї бeзпeки є:

1) peєcтpaцiя уcix pecypciв, якi мaють бyти 
зaxищeнi;

2) cтвopeння пepeлiкy мoжливиx зaгpoз 
для кoжнoгo pecypcy;

3) oцiнкa ймoвipнocтi пoяви кoжнoї зaгpoзи;
4) вжиття зaxoдiв, якi дають змогу 

eкoнoмiчнo eфeктивнo зaxиcтити iнфop-
мaцiйнy cиcтeмy.

Бiльшicть фaxiвцiв y гaлyзi зaxиcтy iнфop- 
мaцiї ввaжaє, щo iнфopмaцiйнa бeзпeкa 
пiдтpимyєтьcя нa нaлeжнoмy piвнi, якщo для  
вcix iнфopмaцiйниx pecypciв cиcтeми пiд-
тpимyєтьcя вiдпoвiдний piвeнь кoнфiдeнцiйнocтi 
(нeмoжливocтi нecaнкцioнoвaнoгo oтpимaння 
бyдь-якoї iнфopмaцiї), цiлicнocтi (нeмoжливocтi 
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нaвмиcнoї aбo випaдкoвoї її мoдифiкaцiї) i 
дocтyпнocтi (мoжливocтi oпepaтивнo oтpимaти 
зaпитyвaнy iнфopмaцiю).

Мoжнa видiлити тaкi пiдcиcтeми 
eфeктивнoгo зaxиcтy iнфopмaцiї:

1. Пiдcиcтeмa aнтивipycнoгo зaxиcтy 
шлюзiв вxoдy в мepeжy Iнтepнeт, фaйлoвиx 
cepвepiв, poбoчиx мicць кopиcтyвaчiв, 
цeнтpaлiзoвaнoгo yпpaвлiння, пepioдичнoгo 
oнoвлeння aнтивipycниx бaз дaниx.

2. Пiдcиcтeмa yпpaвлiння кoнтpoлeм дoc- 
тyпy тa iдeнтифiкaцiєю в iнфopмaцiйнiй cиc-
тeмi.

3. Пiдcиcтeмa мiжмepeжнoгo eкpaнyвaння, 
якa дає змогу peaлiзyвaти бeзпeкy мiжмepeж- 
нoї взaємoдiї чepeз викopиcтaння пpoгpaм- 
ниx i пpoгpaмнo-aпapaтниx мiжмepeжниx 
eкpaнiв.

4. Пiдcиcтeмa кpиптoгpaфiчнoгo зaxиcтy, 
якa гapaнтyє бeзпeкy пepeдaчi iнфopмaцiї 
зaвдяки шифpyвaнню дaниx.

5. Пiдcиcтeмa зaбeзпeчeння цiлicнocтi 
iнфopмaцiї тa пpoгpaмнoгo cepeдoвищa шля- 
xoм зacтocyвaння вiдпoвiдниx зacoбiв для 
фiкcaцiї тa кoнтpoлю cтaнy пpoгpaмнoгo 
кoмплeкcy, yпpaвлiння збepiгaнням дaниx для 
peзepвнoгo кoпiювaння тa apxiвyвaння.

6. Пiдcиcтeмa зaxиcтy вiд несанкціо-
нованих дій iнcaйдepiв, якa кoнтpoлює дiї 
пopyшникiв, peaлiзyє iнфopмaцiйнy бeзпeкy 
під час yпpaвлiння дocтyпoм i peєcтpaцiї.

7. Пiдcиcтeмa зaxиcтy cиcтeм yпpaвлiння 
бaзaми дaниx.

8. Пiдcиcтeмa виявлeння втopгнeнь i cпpoб 
нecaнкцioнoвaнoгo дocтyпy дo iнфopмaцiйниx 
pecypciв пiдпpиємcтвa. Пiдcиcтeмa зaбeз-
пeчyє peaлiзaцiю зaxиcниx зaxoдiв із пpoтидiї 
aтaкaм xaкepiв i пoшиpeнню cпaмy.

9.  Пiдcиcтeмa зaxиcтy мoбiльниx пpи-
cтpoїв.

10. Пiдcиcтeмa мoнiтopингy трансакцій пору-
шення iнфopмaцiйнoї бeзпeки, якa дає змогу 

Pиc. 1. Клacифiкaцiя зaгpoз бeзпeцi iнфopмaцiйнoї cиcтeми

- випaдкoвi дiї 
- нaвмиcнi дiї 

- джepeлo – пoзa 
кoнтpoльoвaнoю зoнoю 
- джepeлo – в мeжax 
кoнтpoльoвaнoї зoни 
- джepeлo мaє дocтyп дo 
пepифepiйниx пpиcтpoїв 
- джepeлo – в iнфopмaцiйнiй 
cиcтeмi 

- пpиpoднi 
- штyчнi 

- нa зoвнiшньoмy 
зaпaм’ятoвyючoмy 

пpиcтpoї 
- в oпepaтивнiй пaм’ятi 

- у лiнiяx зв’язкy 
- нa тepмiнaлi aбo 
дpyкoвaнoмy  нa 

пpинтepi 
-aктивнi 
-пacивнi 

- пpoявляютьcя 
нeзaлeжнo вiд 
aктивнocтi IC 
- пpoявляютьcя тiльки в 
пpoцeci aктивнocтi IC

- пpиpoднe 
cepeдoвищe 
- людинa 
- caнкцioнoвaнi 
пpoгpaмнi зacoби 
- нecaнкцioнoвaнi 
пpoгpaмнi зacoби

Зa cтyпeнeм 
нaвмиcнocтi пpoявy 

Зa пpиpoдoю 
виникнeння 

Зa мicцeм 
poзтaшyвaння 

iнфopмaцiї 

Зa cтyпeнeм впливy 
нa IC 

Зa бeзпocepeднiм 
джepeлoм 

Зa cтyпeнeм 
зaлeжнocтi вiд 
aктивнocтi IC 

Зa poзтaшyвaнням 
зaгpoз 

Види зaгpoз бeзпeцi 
iнфopмaцiйнoї бeзпeки 



92

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

cвoєчacнo виявляти зaгpoзи iнфopмaцiйнiй 
cиcтeмi тa oпepaтивнo peaгyвaти нa ниx.

Нині cпeцiaлiзoвaнi фipми пpoпoнyють 
шиpoкий cпeктp зacoбiв зaxиcтy iнфop-
мaцiйниx cиcтeм з ypaxyвaнням їx вapтocтi 
тa фyнкцioнaльниx мoжливocтeй. Нaйбiльш 
пpийнятним пiдxoдoм під час вибopу тoгo 
чи iншoгo вapiaнтy є дoтpимaння пpинципy 
poзyмнoї дocтaтнocтi, cyть якoгo пoлягaє у 
тoмy, щo визнaчaльними під час пpoeктyвaння 
пoлiтики iнфopмaцiйнoї бeзпeки пoвиннi 
бyти: poзмip пiдпpиємcтвa, йoгo pecypcнi 
тa фiнaнcoвi мoжливocтi, пoтoчний piвeнь 
iнфopмaцiйнoї бeзпeки, cтaдiя фyнкцioнyвaння 
фipми.

Для oцiнки eфeктивнocтi кopпopaтивнoї 
cиcтeми зaxиcтy iнфopмaцiї peкoмeндyєтьcя 
викopиcтoвyвaти дeякi пoкaзники eфeк-
тивнocтi, нaпpиклaд cyкyпнoї вapтocтi 
вoлoдiння (ТCO), кoeфiцiєнти пoвepнeння 
iнвecтицiй нa IБ (ROI) тa ін.

Суттєво, щo нині мeтoдикa ТCO мoжe 
бyти викopиcтaнa для дoкaзy eкoнoмiчнoї 
eфeктивнocтi наявних кopпopaтивниx cиcтeм 
зaxиcтy iнфopмaцiї. Вoнa дає змогу кepiвникaм 
cлyжб iнфopмaцiйнoї бeзпeки oбгpyнтoвyвaти 
бюджeт нa IБ, a тaкoж дoвoдити eфeктивнicть 
poбoти cпiвpoбiтникiв cлyжби. 

Але зpoзyмiлo, щo вмiлe кepyвaння ТCO 
дає змогу більш paцioнaльнo тa eкoнoмнo 
peaлiзoвyвaти кoшти бюджeтy нa IБ, 
дocягaючи пpи цьoмy пpийнятнoгo piвня 
зaxищeнocтi кoмпaнiї, aдeквaтнoгo пoтoчним 
цiлям тa зaвдaнням бiзнecy. 

У цiлoмy визнaчeння витpaт кoмпaнiї нa IБ 
пepeдбaчaє виpiшeння тpьox зaвдань: 

1) oцiнки пoтoчнoгo piвня ТCO кopпo-
paтивнoї cиcтeми зaxиcтy iнфopмaцiї тa КIC у 
цiлoмy; 

2) ayдиту IБ пiдпpиємcтвa нa ocнoвi 
пopiвняння piвня зaxищeнocтi пiдпpиємcтвa i 
peкoмeндoвaнoгo piвня ТCO; 

3) фopмyвaння цiльoвoї мoдeлi ТCO. 
Paзoм із мeтoдикoю ТCO мoжнa 

викopиcтoвyвaти piзнoмaнiтнi мeтoди для 
poзpaxyнкy пoвepнeння iнвecтицiй (ROI). 
Як пpaвилo, для oцiнки дoxoднoї чacтини 
cпoчaткy aнaлiзyють тi цiлi, зaвдaння i 
нaпpями бiзнecy, якi пoтpiбнo дocягти зa 
дoпoмoгoю впpoвaджeння aбo peopгaнiзaцiї 
наявних пpoeктiв у сфері cиcтeмнoї 
iнтeгpaцiї, aвтoмaтизaцiї тa iнфopмaцiйнoї 
бeзпeки. Дaлi викopиcтoвyють дeякi вимipнi 
пoкaзники eфeктивнocтi бiзнecy для oцiнки 
eфeктy oкpeмo за кожним рішенням, напри-
клад для cкopoчeння oпepaцiйниx витpaт, 

зaбeзпeчeння пpийнятнoї кoнкypeнтнoї 
cпpoмoжнocтi, пoлiпшeння внyтpiшньoгo 
кoнтpoлю i т. д. Укaзaнi пoкaзники нe тpeбa 
вигaдyвaти, вoни є в достатній кількості. Дaлi 
мoжнa викopиcтoвyвaти мeтoдики poзpaxyнкy 
кoeфiцiєнтiв пoвepнeння iнвecтицiй в 
iнфpacтpyктypy пiдпpиємcтвa (ROI), 
нaпpиклaд тaкoж Gartner Group. 

Дocить peзyльтaтивнo викopиcтoвyвaти 
тaкy кoмбiнaцiю: ТCO як витpaтнy чacтинy 
i ROI як poзpaxyнкoвy. Кpiм тoгo, є й iншi 
piзнoмaнiтнi мeтoди i тexнoлoгiї poзpaxyнкy 
тa вимipювaння piзниx пoкaзникiв eкoнoмiчнoї 
eфeктивнocтi [4].

Для виключeння зaйвиx витpaт щодо 
зaxиcтy вcя iнфopмaцiя дiлитьcя нa кaтeгopiї 
вiдпoвiднo дo нeoбxiднoго cтyпeню зaxиcтy. 
Цeй cтyпiнь визначається виxoдячи з:

• мoжливиx збиткiв для влacникa за 
нecaнкцioнoвaнoго дocтyпу дo iнфopмaцiї, щo 
підлягає захисту; 

• екoнoмiчнoї дoцiльнocтi пoдoлaння 
зaxиcтy для зловмисників. 

Пpиpoднo, виpoбляти тaкy oцiнкy для 
кoжнoгo дoкyмeнтa бyлo б дyжe трудомістким, 
тoмy cклaлacя пpaктикa визнaчeння кaтeгopiй 
ceкpeтнocтi дoкyмeнтiв, пo якиx дoкyмeнти 
poзпoдiляютьcя зa фopмaльними oзнaкaми. 
Нaпpиклaд, у нaшиx дepжaвниx opгaнax 
пpийнятo дві кaтeгopiї обмеження доступу: 
«для cлyжбoвoгo кopиcтyвaння» та «тaємнo». 

Для cпpoщeння виpiшeння питaнь зaxиcтy 
cлiд зacтocoвyвaти aнaлoгiчнy cxeмy. 
Видaєтьcя iнcтpyкцiя, якa визнaчaє, зa якими 
oзнaкaми дoкyмeнт (iнфopмaцiя) належить дo 
тiєї чи iншoї категорії та якi cпiвpoбiтники дo 
якoї кaтeгopiї мaють дocтyп. 

Вoднoчac бeзпeкa iнфopмaцiйнoї cиcтeми 
мaє poзглядaтиcя як вaжливий cклaдник 
зaгaльнoї бeзпeки. Пpичoмy нeoбxiдне розро-
блення кoнцeпцiї ІБ, в якiй cлiд пepeдбaчити 
нe тiльки зaxoди, пoв’язaнi з iнфopмaцiйними 
тexнoлoгiями (кpиптoзaxиcт, пpoгpaмнi 
зacoби aдмiнicтpyвaння пpaв кopиcтyвaчiв, їx 
iдeнтифiкaцiї тa aвтeнтифiкaцiї, бpaндмayepи 
для зaxиcтy вxoдiв-виxoдiв мepeжi тoщo), 
aлe й вiдпoвiднi зaxoди aдмiнicтpaтивнoгo тa 
тexнiчнoгo xapaктepy.

Мeтoю зaxиcтy iнфopмaцiї мaє бyти 
збepeжeння цiннocтi iнфopмaцiйниx 
pecypciв для їx влacникa. Виxoдячи із цьoгo, 
бeзпocepeднi зaxoди зaxиcтy cпpямoвyють 
нe тaк нa caмi iнфopмaцiйнi pecypcи, 
як нa збepeжeння пeвниx тexнoлoгiй їx 
cтвopeння, oбpoбки, збepiгaння, пoшyкy тa 
нaдaння кopиcтyвaчaм. Цi тexнoлoгiї мaють 
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уpaxoвyвaти ocoбливocтi iнфopмaцiї, якi 
poблять її цiннoю, a тaкoж дaвaти змoгy 
кopиcтyвaчaм piзниx кaтeгopiй eфeктивнo 
пpaцювaти з iнфopмaцiйними pecypcaми.

Виcнoвки з цього дослідження. В yмo-
вax вiдcyтнocтi cтaндapтнoгo пiдxoдy дo 
oцiнки eфeктивнocтi poбoти пiдpoздiлiв 
iнфopмaцiйнoї бeзпeки тa їxньoгo внecкy 
в зaгaльний piвeнь бeзпeки витpaти нa 
зaбeзпeчeння бeзпeки мoжyть зpocтaти 
мaйжe нe кopeльoвaнo з piвнeм бeзпeки. 
Викopиcтaння нa cтaдiї oбґpyнтyвaння 

дoцiльнocтi iнвecтицiй y проекти інформацій-
ної безпеки cyчacниx мeтoдiв oцiнки вapтocтi 
iнфopмaцiйниx aктивiв тa eфeктивнocтi 
їxньoгo зaxиcтy дасть змогу визнaчити 
кpитичнo вaжливi для бiзнecy iнфopмaцiйнi 
aктиви i дoвecти кepiвництвy opгaнiзaцiї, 
щo y витpaтax нa їxнiй зaxиcт частка витpaт 
нa пiдтpимкy їxньoгo фyнкцioнyвaння 
y cтaндapтнoмy peжимi пoвиннa бyти 
збiльшeнa, щoб зaбeзпeчити ocнoвнy мeтy 
eфeктивнoгo фyнкцioнyвaння бiзнec-пpoцeciв 
пiдпpиємcтвa.
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У статті здійснено аналіз діяльності фондів соціального страхування, який дав змогу виокремити низку не-
доліків чинної системи соціального страхування. Зроблено висновок, що кожний із чотирьох фондів у переліку 
напрямів використання коштів має такі, що частково чи повністю не відповідають критеріям страхових виплат: 
адресності та факту втрати доходу. 

Ключові слова: страхування, соціальне страхування, страховий випадок, грошові фонди, джерела фор-
мування.

Кундицкий А.А. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В УКРАИНЕ

В статье осуществлен анализ деятельности фондов социального страхования, который позволил выде-
лить ряд недостатков действующей системы социального страхования. Сделан вывод о том, что каждый из 
четырех фондов в перечне направлений использования средств имеет такие, которые частично или полно-
стью не соответствуют критериям страховых выплат: адресности и факта потери дохода.

Ключевые слова: страхование, социальное страхование, страховой случай, денежные фонды, источни-
ки формирования.

Kundytskyy O.О. SOCIAL INSURANCE AND FEATURES OF FINANCIAL SUPPORT IN UKRAINE
An analysis of social insurance funds is provided in this article, which allowed the author to highlight a number of 

shortcomings of the current system of social insurance. It is concluded by the author that each of the four funds on 
the list of uses of funds is such that some or all of the criteria are not claims: targeting and the fact of loss of income.

Keywords: insurance, social security, insurance case, money funds, sources of formation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним зі значимих інструментів соці-
альної політики держави є соціальне страху-
вання – фундаментальна основа державної 
системи соціального захисту населення, що 
уможливлює матеріальне забезпечення і під-
тримку непрацездатних громадян за рахунок 
фондів, сформованих працездатними чле-
нами суспільства.

У науковій літературі із цього питання 
панує думка про те, що організаційні прин-
ципи соціального страхування визначаються 
національними, історичними, та політичними 
традиціями суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми, пов’язані з теоретичним 
та практичним функціонуванням системи 
державного соціального страхування, були 
й залишаються предметом досліджень як 
вітчизняних, так і зарубіжних учених, у тому 
числі: В.Г. Андріїва, В. Беверіджа, О.О. Бер-
данової, О. фон Бісмарка, А.Г. Борщ, А. Ваг-
нера, Н.М. Внукової, О.Є. Губар, А. Гоббі, 
М.Я. Дем’яненка, Ю.О. Лупенка, В.Й. Плиси, 
В.К. Рудика, П.Т. Саблука, Л.Д. Тулуша, 
О. Філіпса, Т.М. Федотової, С.І. Юрія та ін. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження дієвості й ефективності соціального 
страхування. Для досягнення мети необхідно 
провести аналіз надходження і використання 
коштів за кожним із фондів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні найчастіше під соці-
альним страхуванням мається на увазі 
«загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування у вигляді системи прав, 
обов’язків і гарантій, яке передбачає надання 
соціального захисту у вигляді матеріаль-
ного забезпечення громадян у разі хвороби, 
повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безро-
біття з незалежних від них обставин, а також 
у старості та в інших випадках, передбаче-
них законом, за рахунок грошових фондів, 
що формуються шляхом сплати страхових 
внесків власником або уповноваженим ним 
органом, громадянами, а також бюджетних 
та інших джерел, передбачених законом» 
[1]. Згідно із законодавством України про 
соціальне страхування, об’єктом соціаль-
ного страхування є страховий випадок, у ЕК
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разі настання якого у застрахованої особи 
виникає право на отримання матеріального 
забезпечення та соціальних послуг. Залежно 
від страхового випадку в Україні визначено 
такі види загальнообов’язкового державного 
соціального страхування: пенсійне стра-
хування; у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності; від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, 
які спричинили втрату працездатності; стра-
хування на випадок безробіття; медичне 
страхування; інші види страхування, перед-
бачені законом [1].

Відносини, що виникають за зазначе-
ними видами загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування, регулюються 
окремими законами, прийнятими відпо-
відно до основ законодавства України про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування: «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», «Про 
загальнообов’язкове соціальне страху-
вання від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовле-
ними народженням та похованням», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття». 

Ефективність і дієвість соціального стра-
хування напряму залежать від наявності і 
достатності коштів за кожним із грошових 
фондів.

Так, Пенсійний фонд України є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через міністра соці-
альної політики. У межах своїх повноважень 
Пенсійний фонд здійснює керівництво та 
управління солідарною системою, провадить 
збір, акумуляцію та облік страхових внесків, 
призначає пенсії та підготовляє документи для 
її виплати, забезпечує своєчасне і в повному 
обсязі фінансування та виплату пенсій, допо-
моги на поховання, здійснює контроль над 
цільовим використанням коштів Пенсійного 
фонду, вирішує питання, пов'язані з веденням 
обліку пенсійних активів застрахованих осіб 
на накопичувальних пенсійних рахунках, здій-
снює адміністративне управління Накопичу-
вальним фондом та інші функції, передбачені 
Законом України від 09.07.2003 № 1058-ІУ 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» і статутом Пенсійного фонду.

Відповідно до ст. 72 Закону, джерелами 
формування коштів Пенсійного фонду є: 
надходження від сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, що спрямовуються на 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, у розмірах, визначених законом, 
окрім частини страхових внесків, що спрямо-
вується до накопичувальної системи пенсій-
ного страхування; інвестиційний дохід, який 
отримується від інвестування резерву коштів 
для покриття дефіциту бюджету Пенсійного 
фонду в майбутніх періодах; кошти держав-
ного бюджету та цільових фондів, що перера-
ховуються до Пенсійного фонду у випадках, 
передбачених законодавством; кошти, спла-
чені виконавчій дирекції Пенсійного фонду 
за надання послуг з адміністрування Нако-
пичувального фонду та послуг недержавним 
пенсійним фондам – суб’єктам другого рівня 
системи пенсійного забезпечення; суми від 
фінансових санкцій та пені за порушення 
встановленого порядку нарахування, обчис-
лення і сплати страхових внесків та викорис-
тання коштів Пенсійного фонду, а також суми 
адміністративних стягнень, накладених відпо-
відно до закону на посадових осіб та громадян 
за ці порушення; благодійні внески юридич-
них та фізичних осіб; добровільні внески; інші 
надходження відповідно до законодавства.

Кошти Пенсійного фонду. відповідно до ст. 
73 Закону, використовуються на: виплату пен-
сій; надання соціальних послуг; фінансування 
адміністративних витрат, пов'язаних із вико-
нанням функцій, покладених на органи Пен-
сійного фонду; оплату послуг із виплати та 
доставки пенсій; формування резерву коштів 
Фонду [2].

За оперативними даними, до бюджету 
Пенсійного фонду України за січень-жовтень 
поточного року з усіх джерел фінансування 
надійшло 202,7 млрд. грн., з яких власні 
надходження становили 90,0 млрд. грн., що 
на 46,0 млрд. грн. менше порівняно з відпо-
відним показником 2015 р. Із Державного 
бюджету України на фінансування пенсійних 
виплат надійшло 111,2 млрд. грн.

Протягом 10 місяців 2016 р. позики за раху-
нок коштів єдиного казначейського рахунку не 
залучалися.

Фонд загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття створювався як правонаступник 
Фонду сприяння зайнятості населення для 
управління страхуванням на випадок без-
робіття, провадження збору та акумуляції 
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страхових внесків, надання фінансової допо-
моги працівникам, яким загрожує звільнення, 
контролю за використанням коштів, здій-
снення інших функцій згідно із Законом Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування на випадок безробіття» [3] 
і статутом Фонду.

Фонд є централізованим цільовим фондом, 
некомерційною самоврядною структурою, 
що організовує свою діяльність за рахунок: 
страхових внесків страхувальників, робото-
давців, застрахованих осіб, що сплачуються 
на умовах і в порядку, передбачених Законом 
та іншими законодавчими актами; асигнувань 
державного бюджету; сум фінансових санкцій 
за порушення встановленого порядку сплати 
страхових внесків та використання коштів 
Фонду, недотримання законодавства про 
зайнятість населення, а також сум адміністра-
тивних штрафів, накладених на посадових 
осіб та громадян за такі порушення; коштів 
служби зайнятості, отриманих від надання 
платних послуг підприємствам і організаціям; 
доходів, одержаних від тимчасово вільних 
коштів Фонду, у тому числі резерву коштів, 
на депозитному рахунку; благодійних внесків 
підприємств, установ, організацій та фізичних 
осіб; інших надходжень відповідно до законо-
давства України.

Основним джерелом коштів Фонду є збори 
на обов’язкове соціальне страхування на 
випадок безробіття. Доходи Фонду форму-
ються, головним чином, за рахунок внесків 
роботодавців. Дещо менше коштів надходить 
унаслідок утримань із заробітної плати пра-
цівників. Незначними є надходження у вигляді 
асигнувань з державного бюджету та інших 
джерел. Мала частка надходжень із бюджету 
та інших джерел пояснюється тим, що Фонд 
є самодостатнім, хоча в кризових умовах ці 
надходження мають тенденцію до зростання.

Відповідно до чинного законодавства, 
кошти Фонду використовуються на виплату 
забезпечення та надання соціальних послуг 
щодо:

‒ професійної орієнтації населення, про-
фесійної підготовки та перепідготовки кадрів, 
підвищення їх кваліфікації;

‒ пошуку підходящої роботи та сприяння у 
працевлаштуванні, виплати допомоги з без-
робіття;

‒ надання інформаційних та консультацій-
них послуг, пов'язаних із працевлаштуванням;

‒ створення матеріально-технічної бази, 
інформаційно-обчислювальних центрів, цен-
трів професійної орієнтації;

‒ відшкодування Пенсійному фонду Укра-
їни витрат, пов'язаних із достроковим вихо-
дом на пенсію працівників;

‒ фінансування витрат на утримання та 
забезпечення діяльності виконавчої дирекції 
Фонду та її робочих органів, управління Фон-
дом, розвиток його матеріальної та інформа-
ційної бази;

‒ профілактика настання страхових випад-
ків;

‒ створення резерву коштів Фонду тощо.
Якщо аналізувати видаткову частину 

бюджету Фонду загальнообов'язкового дер-
жавного соціального страхування на випадок 
безробіття, то помітним є те, що найбільша 
частка коштів витрачається на фінансування 
матеріального забезпечення та соціальні 
послуги. Значною є питома вага витрат на 
утримання та забезпечення діяльності вико-
навчої дирекції, її робочих органів, управління 
Фондом; розвиток матеріальної та інформа-
ційної бази Фонду; відшкодування Пенсій-
ному фонду.

Оперативне розпорядження фінансовими 
ресурсами Фонду в межах затвердженого 
бюджету здійснює виконавча дирекція Фонду. 
Функції виконавчої дирекції покладені на 
органи державної служби зайнятості. Функції 
робочих органів виконавчої дирекції Фонду 
покладаються на центр зайнятості АР Крим, 
обласні, Київський та Севастопольський 
міські, районні центри зайнятості [3].

Відповідальність за цільове спрямування 
та використання коштів несуть органи дер-
жавної служби зайнятості.

У січні-березні 2017 р. порівняно з відпо-
відним періодом 2016 р. досягнуто позитивної 
динаміки по основних напрямах діяльності 
Державної служби зайнятості. Кількість осіб, 
працевлаштованих за сприяння Державної 
служби зайнятості, зросла на 27 тис., або 
на 16%, та становила 199,3 тис. При цьому 
майже половина з них була працевлашто-
вана оперативно до надання статусу безро-
бітного. На нові робочі місця з компенсацією 
роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування працевлаштовані 4,1 тис. без-
робітних, що на 37%, більше ніж у січні-
березні 2016 р. Зокрема, 1,7 тис. осіб, які 
недостатньо конкурентоспроможні на ринку 
праці та 2,4 тис. осіб, які працевлаштовані 
суб’єктами малого підприємства в пріоритет-
них видах економічної діяльності. Крім того, 
59,2 тис. осіб були залучені до громадських 
та інших робіт тимчасового характеру. Кіль-
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кість роботодавців, які співпрацювали із цен-
трами зайнятості, збільшилася на 21% та ста-
новила 83 тис. Кількість вакансій у базі даних 
Державної служби зайнятості збільшилася на 
27%, до 319 тис. од. Для забезпечення профе-
сійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи 
вимогам роботодавців, за сприяння Держав-
ної служби зайнятості понад 75 тис. безробіт-
них проходили професійне навчання, що на 
7% більше, ніж у відповідному періоді 2016 р. 
Зокрема, кількість безробітних, які навчалися 
у центрах професійно-технічної освіти Дер-
жавної служби зайнятості, зросла на 17% та 
становила майже 20 тис. Завдяки підвищенню 
результативності роботи щодо сприяння пра-
цевлаштуванню громадян кількість безро-
бітних станом на 1 квітня 2017 р. порівняно 
з відповідною датою 2016 р. скоротилася на 
13% (на 61 тис.) та становила 407 тис. Серед 
безробітних, зареєстрованих у Державній 
службі зайнятості станом на 1 квітня 2017 р., 
чверть безробітних раніше працювала у сіль-
ському, лісовому та рибному господарстві; 
17% були зайняті у державному управлінні, 
обороні, обов’язковому соціальному страху-
ванні; кожний сьомий із числа безробітних 
раніше працював у торгівлі та ремонті або у 
переробній та добувній промисловості. Як 
й у минулі роки, за пошуком роботи до Дер-
жавної служби зайнятості найчастіше звер-
таються громадяни із вищою освітою. Так, 
42% зареєстрованих безробітних мали вищу 
освіту, 37% – професійно-технічну, кожен 
п’ятий – загальну середню освіту. За профе-
сійними групами серед зареєстрованих без-
робітних переважають законодавці, державні 
службовці, керівники, робітники з обслуго-
вування, експлуатації машин та працівники 
сфери торгівлі та послуг. На 1 квітня 2017 р. 
кількість вакансій, заявлених роботодавцями 
до Державної служби зайнятості порівняно 
з відповідною датою минулого року зросла 
наполовину та становила понад 73 тис. од. 
Окрім того, у базі даних служби зайнятості 
містилася інформація про 36 тис. пропозицій 
роботи, отриманих з інших джерел. За видами 
економічної діяльності більшість вакансій 
налічується у сільському, лісовому та риб-
ному господарстві (22%), на підприємствах 
переробної та добувної промисловості (20%), 
торгівлі та ремонту автотранспорту (16%). 
За професійними групами найбільший попит 
роботодавців спостерігається на робітни-
ків з обслуговування устаткування та машин 
(24%), а також на кваліфікованих робітників з 
інструментом (18%). Завдяки зростанню кіль-

кості вакансій та скороченню кількості зареє-
строваних безробітних суттєво знизився дис-
баланс між попитом та пропозицією на ринку 
праці. Станом на 1 квітня 2017 р. на одне 
вільне робоче місце претендували шість без-
робітних (станом на відповідну дату 2016 р. – 
дев’ять осіб).

Страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання 
є єдиним видом загальнообов'язкового дер-
жавного соціального страхування, що не 
передбачає сплати страхових внесків найма-
ними працівниками. Кошти Фонду форму-
ються виключно за рахунок страхових вне-
сків роботодавців. Фонд є некомерційною 
самоврядною організацією, що діє на підставі 
затвердженого його правлінням статуту та 
забезпечує соціальний захист, охорону життя 
та здоров'я громадян у процесі їх трудової 
діяльності.

Формування бюджету Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків здій-
снюється за рахунок: внесків роботодавців 
(для підприємств – із віднесенням на валові 
витрати виробництва, для бюджетних уста-
нов та організацій – з асигнувань, виділених 
на їх утримання та забезпечення); капіталізо-
ваних платежів у разі ліквідації страхувальни-
ків; доходу, одержаного від тимчасово вільних 
коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, 
одержаних від стягнення відповідно до зако-
нодавства штрафів і пені з підприємств і пра-
цівників, винних у порушенні вимог норма-
тивних актів з охорони праці; добровільних 
внесків та інших надходжень, отримання яких 
не суперечить чинному законодавству. 

За рахунок коштів Фонду здійснюється:
1) фінансування заходів, спрямованих 

на виконання Фондом покладених на нього 
завдань, а саме: своєчасне та в повному 
обсязі відшкодування збитків, заподіяних 
працівникові внаслідок ушкодження його 
здоров’я або в разі його смерті; організація 
поховання померлого, відшкодування вар-
тості пов'язаних із цим ритуальних послуг; 
сприяння створенню умов для своєчасного 
надання кваліфікованої першої невідкладної 
допомоги у разі настання нещасного випадку, 
швидкої допомоги у разі потреби його госпі-
талізації, ранньої діагностики професійного 
захворювання; організація ефективного ліку-
вання потерпілого для якнайшвидшого від-
новлення здоров’я застрахованого; сплата за 
потерпілого внесків на медичне та пенсійне 
страхування; організація робочих місць для 
інвалідів самостійно або разом з органами 
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виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання; інші заходи згідно з чинним законодав-
ством;

2) створення резерву коштів Фонду для 
забезпечення стабільного та безперервного 
функціонування;

3) покриття витрат Фонду, пов’язаних зі 
здійсненням ним його функціональних повно-
важень.

Для повного та своєчасного виконання 
обов’язків Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та профе-
сійних захворювань України щодо здійснення 
соціальних послуг та виплат, передбачених 
Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещас-
ного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працез-
датності» [4], Фонд переведений на казначей-
ське обслуговування.

Станом на 1 січня 2017 р. кількість страху-
вальників у Фонді становила 

3 103 690 осіб, із них: юридичних осіб – 
1 189 835, фізичних осіб – 1 913 729, добро-
вільно застрахованих осіб – 126.

Доходи Фонду з урахуванням залишку 
коштів на початок 2016 р. були заплановані в 
сумі 7 930,9 млн. грн., фактично надійшло – 
7 502,8 млн. грн., що становить 94,6% до пла-
нового показника.

У 2016 р. поточні надходження до Фонду 
становили 6 912,4 млн. грн., або 94,2% від 
плану на цей період, у тому числі внески 
страхувальників – 6 868,8 млн. грн. Невико-
нання плану пов’язано з тим, що, відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 № 870 «Про внесення зміни у дода-
ток до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 листопада 2014 р. № 675», починаючи 
з 14 грудня 2016 р. частка єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на вироб-
ництві надходить до Фонду соціального стра-
хування України.

Видатки Фонду в 2016 р. становили 
6 293,9 млн. грн., що становить 100,0% до 
показників, передбачених тимчасовими 
кошторисами на 2016 р.

У 2016 р. на заходи з профілактики нещас-
них випадків на виробництві та професійних 
захворювань використано 4,5 млн. грн.

Робочими органами виконавчої дирек-
ції Фонду зареєстровано 4 766 (із них 364 – 
смертельно) потерпілих від нещасних випад-
ків на виробництві, на яких складено акти за 
формою Н-1. У тому числі складено 4 369 (із 

них смертельно – 270) актів за формою Н-1 
на випадки, що сталися, і розслідування яких 
закінчилося у звітному періоді, та 397 (із них 
смертельно – 94) актів на випадки, що ста-
лися у минулих роках, а акти на них складені 
у звітному періоді.

У 2016 р. порівняно з 2015 р. кількість стра-
хових нещасних випадків збільшилася на 3,8% 
(з 4 592 до 4 766), кількість смертельно трав-
мованих осіб зросла на 1,1% (з 360 до 364).

Серед причин нещасних випадків пере-
важають організаційні – 65,1% (3 103). Через 
психофізіологічні причини сталося 22,8% 
(1 088) нещасних випадків, а через технічні 
причини – 12,1% (575).

Кількість професійних захворювань у 
2016 р. відносно попереднього зменшилася 
на 9,1%, або на 161 захворювання (з 1 764 до 
1 603).

Протягом 2016 р. кількість потерпілих від 
нещасного випадку на виробництві (членів 
їх сімей), що отримували страхові виплати, 
становила 218 474 особи (у тому числі 
51 299 внутрішньо переміщених осіб), що на 
12 397 осіб менше, ніж в 2015 р. При цьому 
станом на 01.01.2017 кількість потерпілих 
(членів їх сімей), які перебувають на обліку у 
Фонді, становить 211 008 осіб (у тому числі  
44 663 внутрішньо переміщених осіб).

У 2016 р. Фондом виплачено страхо-
вих виплат потерпілим на загальну суму 
5 509,2 млн. грн., що на 810,1 млн. грн., або 
на 12,8%, менше, ніж у 2015 р.

У структурі страхових виплат, проведених 
у 2016 р., основна частина припадає на щомі-
сячні страхові виплати – 5 319,0 млн. грн. 
(96,5%) та одноразову допомогу – 
118,8 млн. грн. (2,2%).

Щомісячна грошова сума в разі частко-
вої чи повної втрати працездатності, що 
компенсує відповідну частину втраченого 
заробітку потерпілого, у 2016 р. становила 
5 082,5 млн. грн., що на 643,1 млн. грн., 
або на 11,1%, менше  порівняно з минулим 
роком. Середньомісячний розмір призна-
ченої виплати становив 2 057,5 грн., що на 
242,8 грн., або на 13,4%, перевищує показник 
2015 р. Чисельність потерпілих, які отриму-
ють цей вид виплати, станом на 01.01.2017 
порівняно з минулим роком зменшилася на 
4,7% і становить 200 104 особи.

У 2016 р. виплачено 55,2 млн. грн. одно-
разової допомоги в разі стійкої втрати про-
фесійної працездатності потерпілому, що на 
101,3 млн. грн., або на 64,7%, менше порів-
няно з минулим роком. Зазначена допомога 
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протягом звітного року була призначена  
3 332 потерпілим, що порівняно з попереднім 
звітним періодом менше на 741 особу, або на 
18,2%. Виплата одноразової допомоги в разі 
стійкої втрати професійної працездатності в 
середньому на одного потерпілого в 2016 р. 
призначалася у розмірі 10,2 тис. грн., що на 
10,8 тис. грн., або на 51,6%, менше порівняно 
з минулим роком.

Також упродовж 2016 р. проведено від-
шкодування допомоги у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю до відновлення працездат-
ності або встановлення інвалідності 8 970 
потерпілим на суму 69,9 млн. грн. Середній 
розмір допомоги становив 7,8 тис. грн., що на 
17,6% більше порівняно з 2015 р.

У 2016 р. Фонд проводив виплату щомі-
сячних страхових сум 1 568 потерпілим, 
що проживають за межами України в кра-
їнах, з якими укладено міжнародну угоду та 
передбачено здійснення страхових виплат і 
надання соціальних послуг. Цим потерпілим 
за 2016 р. було виплачено 34,5 млн. грн. Най-
більша кількість потерпілих (членів їх сімей) –  
1 367 осіб, або 87,2% від загальної кількості 
осіб, які виїхали за межі України, прожива-
ють у Російській Федерації, у Республіці Біло-
русь – 141 особа, або 9,0%, у Республіці Мол-
дова – 17 осіб, або 1,1%.

Відповідно до Закону України «Про індекса-
цію грошових доходів населення» та Порядку 
проведення індексації грошових доходів насе-
лення, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, у 
2016 р. було проведено індексацію грошових 
доходів, що значною мірою вплинуло на зрос-
тання середнього розміру щомісячних стра-
хових виплат потерпілим (членам їх сімей). 
Сума індексації становила 607,3 млн. грн., 
що на 38,3% більше, ніж у 2015 р. Із цієї суми 
570,2 млн. грн., або 93,9%, виплачено потер-
пілим та 37,1 млн. грн., або 6,1%, – особам, 
які мають право на страхові виплати в разі 
смерті потерпілого.

Видатки з перерахування коштів на стра-
хові виплати потерпілим на виробництві в 
2016 р. становили 23,8 млн. грн., або 100% 
від запланованих видатків.

Інші видатки страхової діяльності за звіт-
ний період становили 11,8 млн. грн., або 
99,9% від показників, передбачених тимчасо-
вими кошторисами на 2016 р.

На адміністративно-господарські видатки 
виконавчої дирекції Фонду та її робочих орга-
нів у 2016 р. використано 382,9 млн. грн., що 
становить 100% від показників, передбаче-

них тимчасовими кошторисами на 2016 р., 
та 93,3% –  порівняно з кошторисними при-
значеннями на зазначені цілі в 2015 р. 
(410,3  млн. грн.). На кінець 2016 р. залишок 
коштів становив 1208,9 млн. грн.

28 грудня 2014 р. було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо реформування 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування та легалізації фонду оплати 
праці» № 77, яким у новій редакції викладено 
Закон України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування». Зокрема, цим 
Законом визначено об’єднати Фонд соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності та Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві, ство-
ривши натомість Фонд соціального страху-
вання України.

Висновки з цього дослідження. Автор 
статті підтримує думку багатьох економістів 
про те, що чинна система соціального стра-
хування України має низку значних недолі-
ків. До функцій страховика, органічно прита-
манних системі, додаються інші, надлишкові 
функції. Донині такі функції, з одного боку, 
обтяжують функціонування системи, роблять 
її занадто громіздкою, а з іншого – створю-
ють підґрунтя для нецільового використання 
коштів та різного роду зловживань. Проте 
головною вадою є збереження нестрахових 
принципів, у тому числі існування виплат 
нестрахового характеру. Одним із принципів 
загальнообов’язкового страхування є цільове 
використання коштів. Отже, головною стат-
тею видатків Фондів повинні бути страхові 
виплати, які апріорі є адресними, тобто на 
користь конкретної застрахованої особи, для 
якої страховий ризик матеріалізувався в стра-
ховий випадок.

До того ж, виходячи з економічної сут-
ності соціального страхування, страховий 
випадок не повинен бути наслідком погір-
шення добробуту громадян, пов’язаний з їх 
життям, здоров’ям та працездатністю, тому 
обов’язковими атрибутами страхових виплат 
мають бути адресний характер та втрата 
громадянами доходів. Натомість ознаками 
нестрахових виплат є безадресний характер 
та відсутність прямого зв’язку з утратою гро-
мадянином доходів.

Отже, кожний із чотирьох фондів у пере-
ліку напрямів використання коштів має такі, 
що частково чи повністю не відповідають кри-
теріям страхових виплат: адресності та факту 
втрати доходу. У контексті необхідності оста-
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точного запровадження страхового принципу 
в соціальному страхуванні постає питання 

щодо доцільності збереження цих напрямів у 
статутній діяльності фондів.
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У статті досліджено та узагальнено механізми, напрями та інструменти управління змінами в системі стра-
тегічного планування. Виявлено, що інтенсивність змін визначає можливість адаптації соціально-економічної 
системи території, структура і функціональний характер якої починають змінюватися відповідно до економіч-
ної динаміки.

Ключові слова: управління змінами, стратегічне планування, ризик, невизначеність, хеджування.

Лысенко В.В., Тереняк Л.В. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В статье исследованы и обобщены механизмы, направления и инструменты управления изменениями в 
системе стратегического планирования. Выявлено, что интенсивность изменений определяет возможность 
адаптации социально-экономической системы территории, структура и функциональный характер которой 
начинают меняться в соответствии с экономической динамикой.
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Lysenko V.V. Terenyak L.V. PLACE AND IMPORTANCE OF CHANGE MANAGEMENT IN THE STRATEGIC 
PLANNING

This article explores and summarizes the mechanisms, trends and tools change management in the strategic 
planning. Found that the intensity changes determine the possibility of adapting the socio-economic system of the 
territory, structure and functional nature of which is beginning to change, according to the economic dynamics.

Keywords: change management, strategic planning, risk, uncertainty and hedging.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Закономірності, по суті, визнача-
ються як головна умова побудови логічно 
вивіреної системи концепцій в економіці, у 
тому числі в теорії стратегічного планування. 
Тобто вважається, що лише виявив певні 
стало повторювані тенденції, можна з упевне-
ністю визначити напрям розвитку економічної 
системи.

Але в господарській практиці ця впевне-
ність стала здобувати все більш відносний 
характер.

При цьому, як показує досвід, навіть спроба 
розгляду змін у зовнішньому середовищі 
(динаміка сукупного попиту і пропозиції, циклів 
оновлення продукції і технологій, зміна тра-
диційних меж галузей та ін.) із системного 
погляду як взаємопов’язаних і взаємозумовле-
них не дає можливості побудувати чітко визна-
чену типову траєкторію економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. «Епоха без закономірностей», як спра-
ведливо назвав П. Друкер, – це сучасний етап 
економічного розвитку [2]. Не можна сказати, 
що закономірності перестали діяти зовсім, 
але вони не відновлюються систематично, а 
тому не забезпечують достатніх передумов 
для формування концептуальної методоло-
гічної основи розроблення стратегічних пла-
нів. При цьому дана теза правомірна для еко-
номічних систем будь-якого рівня. Так, існує 
думка, що на макрорівні системи планування 
й управління, функціонуючі на регулярній 
основі, виявляються не здатними ні сприй-
мати загрози, ні реагувати на них достатньо 
швидко, перш ніж загроза встигне суттєво 
вплинути на діяльність організації або будь-
яка можливість виявиться втраченою. За 
сучасних умов господарювання переважній 
більшості підприємств необхідно виробляти ЕК
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оптимальну концепцію, яка надасть змогу 
правильно та економічно грамотно сформу-
вати стратегію, яка буде пристосована до 
певного рівня невизначеності [4, с. 129].

Нині і в макроекономічному регулюванні 
виникла ситуація, коли відтворення і вико-
ристання традиційних принципів і правил 
державного управління соціально-еконо-
мічними системами вже далеко не завжди 
здатні гарантувати досягнення стратегічних 
цілей [1].

Фактично стратегічні цілі, що деклару-
ються у вихідному стратегічному плані (такі як 
підвищення рівня й якості життя населення, 
забезпечення найкращих умов здійснення 
економічної діяльності та ін.), зводяться до 
елементарного завдання – забезпечення 
виживання системи в умовах постійних змін.

Дискретність економічної ситуації, довіль-
ність економічної динаміки зумовлюють необ-
хідність створення в системі стратегічного 
планування комплексного механізму управ-
ління змінами, що включає їх ідентифікацію 
та моніторинг [3, с. 175].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Термін «управління змі-
нами» використовувався в теорії стратегічного 
управління більшою мірою стосовно окремо 
взятої організації, економічної системи мікро-
рівня. Але, на нашу думку, об'єктивний харак-
тер змін, що відбуваються в макро- і мезосис-
темах, циклічність їх розвитку свідчать про 
допустимість і навіть про необхідність уве-
дення в макроекономічний аналіз розглянутої 
дефініції. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагаль-
нення механізмів, напрямів та інструментів 
управління змінами в системі стратегічного 
планування. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний темп змін в економіці є 
настільки значним, що стратегічне плану-
вання виявляється єдиним способом фор-
мального прогнозування майбутніх проблем і 
можливостей. Оскільки усталеного загально-
прийнятого визначення поняття «управління 
змінами» немає, будемо розуміти під даною 
категорією процес систематичного внесення 
коригувань у планування економічної діяль-
ності (економічного розвитку) з урахуванням 
коливань економічної динаміки.

На рівні територіального стратегічного пла-
нування сутність управління змінами поля-
гає в позначенні потенційних трансформацій 
соціально-економічного стану території, їх 

передумов і можливостей коригування для 
забезпечення стабільного і стійкого розвитку.

Безумовно, механізм управління змінами 
може охоплювати всі заплановані, організову-
вані і контрольовані зміни у сфері соціально-
економічної стратегії розвитку території, 
відтворювальних процесів, структури терито-
ріального господарства, у тому числі реаль-
ного сектора, сфери послуг, інженерної інф-
раструктури тощо. Тобто дія даного механізму 
обмежена межами компетенції регіонального 
владного рівня і поширюється лише на вну-
трішні зміни в соціально-економічному розви-
тку регіону, хоча, можливо, вони й можуть бути 
зумовлені подіями, що об'єктивно виникають 
за умовними «межами» території – у зовніш-
ньому середовищі. Отже, одним із завдань 
механізму управління змінами є формування 
адекватної реакції на зміни, над якими тери-
торіальні органи влади не можуть здійсню-
вати ніякого контролю.

Розглядаючи далі процес управління змі-
нами, необхідно відзначити, що він повинен 
бути розглянутий у різних фокусах, у тому 
числі з позицій масштабності та інтенсивності 
можливих змін, характеру впливу, ступеня 
стійкості самої системи до змін; тимчасового 
періоду виникнення і реалізації змін.

Зміни можуть бути великими або малими 
з погляду обсягів і масштабів. Вони можуть 
зачіпати соціальні та економічні інтереси 
лише окремих господарюючих суб'єктів, насе-
лення або їх груп, одну або кілька сфер еко-
номіки регіону, впливати на міжтериторіальні 
взаємозв'язки та ін. При цьому чим ширше 
ареал впливу змін, тим істотніше їх наслідки 
та результати (як позитивні, так і негативні).

Інтенсивність змін, своєю чергою, визначає 
можливість адаптації соціально-економічної 
системи території, структура і функціональ-
ний характер якої починають змінюватися від-
повідно до економічної динаміки.

Під адаптованістю (або адаптивністю) в 
найбільш загальному сенсі розуміють певну 
міру здатності системи до поглинання зовніш-
ніх збуджень без різко виражених наслідків 
для її поведінки в перехідному або сталому 
стані.

Із визначення випливають дві головні 
ознаки, що визначають поле дії механізму 
управління змінами в системі стратегічного 
планування: вони виражаються двома клю-
човими словами – міра здатності і перехід-
ний стан, що характеризують відповідно межі 
адаптованості і факт утрати стійкості, тобто 
коливання системи в деякому часовому діа-
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пазоні. При цьому важливо з максимально 
можливим ступенем імовірності спрогнозу-
вати рамки перехідного періоду як найбільш 
небезпечного, коли й відбуваються зміни в 
характеристиках соціально-економічної сис-
теми (коли ще присутні риси старого і заро-
джуються нові властивості). Саме у цей період 
у системі знижується поріг адаптованості та 
загострюються загрози безпеці.

Дослідники розрізняють кілька рівнів кризо-
вих явищ, в основі розмежування яких лежить 
ступінь їх радикальності: критичні ситуації 
(перший рівень), власне кризи (другий рівень) 
і катастрофи (третій рівень). Для кризових 
явищ першого рівня характерна здатність до 
адаптації, для другого – м'яка втрата стійкості, 
для третього – жорстка втрата стійкості.

Для формування ефективного механізму 
управління змінами необхідно в ході моні-
торингу визначити здатність територіальної 
соціально-економічної системи до адапта-
ції (у тому числі конкурентоспроможність). 
Іншими словами, важливо точно з'ясувати, 
наскільки стійкий конкурентоспроможний 
потенціал території і чи досягнуто стан, за 
якого параметри соціально-економічної сис-
теми регіону наближені до меж адаптивності. 
Якщо наближеність істотна, то мова може йти 
про перший рівень кризового стану – критич-
ної ситуації, що склалася у самій соціально-
економічній системі і в стратегічному плану-
ванні розвитку території зокрема. Її можна 
подолати за рахунок коригувань стратегії, що 
забезпечує внутрішню гнучкість і мобільність 
системи.

Якщо конкурентоспроможний потенціал 
території віддалений від меж адаптивності, то 
можна говорити про економічну неспромож-
ність системи, втрату конкурентоспромож-
ності і відсутність можливості пристосування 
до зростаючої нестабільності зовнішнього 
середовища. Виникає другий рівень кризових 
явищ, що характеризується «м'якою» втра-
тою стійкості.

Криза, що супроводжується різкими коли-
ваннями економічної кон'юнктури, форс-
мажорними економічними подіями, може 
призвести до катастрофічного стану соці-
ально-економічної системи, якщо її адаптив-
ність незначна і, отже, висока ймовірність 
утрати стійкості.

Після оцінки адекватності стану соціально-
економічної системи регіону важливо спрог-
нозувати часовий лаг із моменту виникнення 
змін до моменту усунення наслідків їх реалі-
зації. Це дасть змогу визначити час для під-

готовки до змін та адаптаційний період соці-
ально-економічної системи.

Для визначення можливості внесення 
коригувань необхідно виявити зв'язки між 
внутрішніми умовами, відтворювальними 
параметрами системи, інтенсивністю і масш-
табами змін. Це, своєю чергою, дасть мож-
ливість визначити тип управлінь змінами і 
способи внесення необхідних коригувань у 
систему стратегічного планування регіональ-
ного соціально-економічного розвитку.

Логічно виділити два типи управління змі-
нами: активне і пасивне управління:

• активне управління змінами передбачає 
можливість планування змін усередині регіо-
нального господарства;

• пасивне – дає змогу в низці випадків 
побічно впливати на трансформації у зовніш-
ньому середовищі на національному рівні.

Сукупність інструментів управління змі-
нами (здебільшого застосовуються для сис-
теми активного управління) може включати:

– систему оціночних індикаторів показників 
оцінки ризику;

– ковзаючий SWOT-, SNW-, STEP-аналіз;
– інституційні важелі реагування;
– способи хеджування макроекономічного 

ризику.
Сучасні системи оціночних індикаторів – 

інструмент, що націлює соціально-економічну 
систему території на стратегію збалансо-
ваного довгострокового розвитку на основі 
визначення найбільш важливих із погляду 
соціально-економічної значущості індикато-
рів. Цей інструмент пропонує комплексну сис-
тему базових параметрів для системи страте-
гічного планування, яка позначає ресурсний 
потенціал, рівень фінансової стійкості, надій-
ність систем управління як у громадському, 
так і в ринковому секторах регіонального гос-
подарства і т. п. Кожен показник у даній сис-
темі пов'язаний із цільовою установкою сис-
теми стратегічного планування й указує на 
потенціал адаптованості до змін.

Інституційні важелі реагування, на нашу 
думку, є необхідним перетворенням фор-
мальних та неформальних правил і норм здій-
снення економічної діяльності, господарської 
діяльності для попередження негативних 
змін у фінансовій системі та реальному сек-
торі регіонального господарства. Ця система 
заходів включає, передусім, розроблення і 
застосування законодавства, адекватного 
наростаючим і незворотнім змінам у внутріш-
ній ринковій кон'юнктурі (можливо, спровоко-
ваними зовнішніми трансформаціями).
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Хеджування – термін, що ідентифікується 
в економічній літературі з такими категорі-
ями, як «ринкова нестабільність», «коли-
вання кон'юнктури ринків», «невизначеність 
середовища» і т. п. Тобто, по суті, мова йде 
про можливий ризик і способи його поперед-
ження. І хоча дана категорія і розглядається 
переважно в рамках інституційного поля рин-
кового сектора економіки, проте, на нашу 
думку, правомірно розглядати хеджування 
й як спосіб попередження макроекономіч-
ного ризику, реалізованого в тому числі і в 
громадському секторі соціально-економіч-
ного простору регіону. І, нарешті, проектуючи 
найбільш загальне, «ринкове», визначення 
хеджування як використання певного інстру-
менту для зниження ризику, пов'язаного з 
несприятливим впливом ринкових факторів 
на громадський сектор, абстрагуючись від 
його «цінової» спрямованості, позначимо його 
зміст так: хеджування в громадському сек-
торі –  спосіб попередження можливої втрати 
стійкості соціально-економічної системи регі-
ону за допомогою використання спеціальних 
інструментів.

Спеціальними інструментами у цьому разі 
можуть виступати попередні домовленості, 
контрактації, угоди про співпрацю і виро-
блення збалансованих рішень між органами 
влади, громадськістю, місцевої бізнес-спіль-
ноти в разі реалізації тих чи інших факторів 
ризику. При цьому за допомогою інституцій-
них важелів можливе закріплення в нормах 
закону деяких форм такої взаємодії, що вод-
ночас не виключає можливості використання 
та інших форм спільної роботи (організація 
приватно-громадських партнерств, створення 
консультаційних центрів та ін.) у рамках меха-
нізму управління змінами.

За пасивного типу управління змінами кон-
кретні інструменти не можуть бути позначені, 
оскільки «непрямий вплив на зовнішнє серед-
овище» може формуватися лише об'єктивно, 
автоматично, у результаті внутрішніх транс-
формацій, викликаних активним типом управ-
ління.

Таким чином, різноманіття і складність 
змін, їх інтенсивність, масштабність і інші 
специфічні параметри впливають на моди-
фікацію системи стратегічного планування 
території так: якщо зміни незначні, то достат-
ньо лише коригування стратегії, без суттєвої 
зміни внутрішніх елементів і структури регіо-
нального господарства. У реальній економіч-
ній дійсності це проявляється в пошуку нових 
форм співпраці бізнесу і влади, використання 

нових інструментів стимулювання інвестицій 
і т. д.

Якщо коли рівень інтенсивності змін висо-
кий або досягає критичного рівня, а наявні 
системи та структури не відтворюють нову 
стратегію, починається внутрішня реоргані-
зація. Залежно від глибини змін реорганізація 
може обмежитися формуванням нового рівня 
системи управління, а може вилитися в пере-
будову всієї організації.

Слід зазначити, що зміни і трансформації 
системи стратегічного управління у цілому 
вписуються в основні, а також постулати тео-
рії про самоорганізацію – синергетику, від-
повідно до якої самі незначні зміни можуть 
викликати ланцюгову реакцію, що призво-
дить у кінцевому підсумку до трансформації 
базової, основної структури, після чого почи-
нається новий цикл організації. Якщо відхи-
лення значні, тобто якщо дисперсія зовніш-
ньої або внутрішньої «флуктуації» перевищує 
критичний поріг, система, опинившись перед 
перспективою незворотної дезорганізації, 
може скористатися альтернативою і перейти 
на більш високий рівень. Таким чином, сис-
тема управління, закономірно еволюціону-
ючи, пристосовується до змін, забезпечуючи 
виживання організації та її сталий розвиток. 
Органічно координувати і спрямовувати век-
тор трансформації покликана система стра-
тегічного планування на основі механізму 
управління змінами.

На відміну від традиційної системи страте-
гічного планування території в основі системи 
планування, що базується на дії механізму 
управління змінами, лежить постійна готов-
ність до змін, які стають нормою в динаміці 
економічних процесів, при цьому часто бува-
ють несподіваними і мають досить високу 
швидкість.

Отже, якщо в класичному варіанті територі-
альне стратегічне планування трактується як 
самостійне визначення місцевим співтовари-
ством цілей і основних напрямів сталого соці-
ально-економічного розвитку в динамічному 
конкурентному середовищі, то з погляду імпе-
ративної ролі механізму управління змінами 
територіальне стратегічне планування можна 
визначити як  позначення цільових прерога-
тив і коригувальних дій, які забезпечують від-
носно стійку динаміку соціально-економічного 
розвитку території на досить тривалому часо-
вому інтервалі.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, намічений розрив між імовірними і 
стратегічними результатами може бути лік-
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відований лише шляхом коригування і зміни 
колишніх орієнтирів, планових показників, а 

отже, й відповідного корегування способів та 
інструментів реалізації стратегії.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Боковикова Ю.В. Підходи до управління змінами на рівні територіальної громади / Ю.В. Боковикова // 

Державне будівництво. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/
DeBu_2014_1_4. 

2. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер ; пер. з англ. – Київ : 
Україна, 1994. – 317 с.

3. Кіяшко Є.В. Проблеми і необхідність впровадження в сучасних умовах стратегічного планування на 
підприємствах / Є.В. Кіяшко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3. – Т. 1 –  
С. 174–178.

4. Луців О. Стратегічний аналіз оптимальної поведінки підприємства в умовах невизначеності / О. Луців // 
Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 125–130.



106

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 338.22;343.23

Концептуальні засади розроблення цільової  
програми протидії фінансовому шахрайству

Руснак Л.Р.
кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри економічної кібернетики
та міжнародних економічних відносин

Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Проведений у статті аналіз дає змогу знайти науково обґрунтовані підходи до визначення політики фор-
мування механізму протидії кримінальним явищам у сфері економіки в частині мінімізації шахрайських явищ і 
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Руснак Л.Р. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ

Проведенный в статье анализ позволяет найти научно обоснованные подходы к определению политики 
формирования механизма противодействия криминальным явлениям в сфере экономики в части минимиза-
ции мошеннических явлений и минимизации этих угроз экономической безопасности. Для этого необходимо 
решить ряд вопросов методологического порядка, от чего зависит как решение тактических задач нацио-
нальной экономической политики, так и принципиальных задач стратегического направления, касающиеся 
разработки основ рассматриваемого механизма противодействия.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, экономическая безопасность, финансовая система, те-
невая экономика, макроэкономика.

Rusnak L.R. CONCEPTUAL FRAMEWORK DEVELOPMENT TARGET PROGRAM FOR COMBATING FINAN-
CIAL FRAUD

The analysis carried out in this article allows us to find scientifically grounded approaches to the definition of a 
policy for the formation of a mechanism for counteracting criminal phenomena in the sphere of the economy in terms 
of minimizing fraudulent phenomena and minimizing these threats to economic security. To do this, it is necessary 
to resolve a number of issues of methodological order, on which the solution of the tactical tasks of the national eco-
nomic policy depends, as well as the strategic tasks of the strategic direction concerning

Keywords: financial fraud, economic security, financial system, theshadow economy, macroeconomics.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Насамперед потрібно сказати, що в концеп-
туальному плані механізм протидії явищам шахрайства в економічній сфері й економічного 
управління повинен «працювати» на реалізацію національних інтересів України у сфері еко-
номіки. До цих інтересів належать: забезпечення здатності економіки функціонувати в режимі 
розширеного відтворення; підвищення рівня добробуту й якості життя населення; підтримка 
єдності та стабільності фінансово-банківської й кредитно-фінансової систем, збалансованості 
та пропорційності розвитку ключових галузей народного господарства, раціональності струк-
тури зовнішньої торгівлі, незалежності України на стратегічних напрямах науково-технічного 
прогресу; створення економічних, правових та інших умов для збереження єдиного економіч-
ного простору, уникнення криміналізації суспільства, оптимізації участі держави в макроеконо-
мічному регулюванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної безпеки у фінансовій 
сфері висвітлено у працях вітчизняних науковців О.І. Барановського, З.С. Варналія, О.С. Вла-
сюка, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина, Я.А. Жаліла, В.В. Засанського, 
М.Д. Ковальова, Т.Т. Ковальчука, О.Є. Користіна, І.П. Мігус, В.І. Мунтіяна, Г.А. Пастернак-
Таранушенка, С.І. Пирожкова, В.А. Предборського, Д.К. Прейгера, А.І. Сухорукова, В.І. Фран-
чука, Є.В. Хлобистова та ін. Серед зарубіжних економістів доцільно виокремити Л. Абалкіна, ЕК
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У. Бека, З. Бжезінського, Дж. Голдена, Р. Келлі, 
Л. Олвея, Є. Олєйнікова, Т. Сандлера, В. Сен-
чагова, В. Тамбовцева, К. Хартлея, які також 
досліджували проблематику економічної без-
пеки держави. 

 Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для визначення прин-
ципових підходів до стратегії протидії фінан-
совому шахрайству необхідно знайти головне 
джерело генерування факторів детерміна-
ції кримінальних за наслідками і соціально 
деструктивних за характером явищ в еконо-
міці. Це джерело проявляється в наявності 
протиріч, що виникають між економічними 
інтересами суспільства й інтересами окремих 
соціальних груп, що здійснюють у сфері еко-
номіки свою діяльність.

Головне із цих протиріч полягає в антаго-
нізмі між загальним, єдиним, інтегральним 
інтересом суспільства, з одного боку, і при-
ватним, особливим, специфічним інтересом 
бізнесу – з іншого. Саме різноспрямованість 
таких інтересів і породжує глибинні проти-
річчя й антагонізми в системі економічних 
відносин в економіці й управлінні нею. При 
цьому завдання суспільства та держави 
повинні полягати у тому, щоб не доводити 
загострення подібних протиріч до рівня соці-
альних конфліктів, вибухів або революцій. В 
ідеальному плані необхідне проведення такої 
політики, яка націлена на мінімізацію або 
оптимізацію й навіть гармонізацію системи 
економічних інтересів [7].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Спробуємо сформулювати мету й 
завдання механізму протидії явищам фінан-
сового шахрайства й економічного управ-
ління в національному господарстві. Мета 
може полягати у формуванні такої системи 
управління економікою, яка б забезпечувала 
витиснення криміналізованої економічної 
діяльності у сфері підприємництва за рахунок 
застосування економічних, фінансових, фіс-
кальних та інших економіко-правових і орга-
нізаційно-управлінських методів. У сукупності 
ці методи покликані забезпечити мінімізацію 
та усунення макродеструктивних економіч-
них явищ і процесів. Такий підхід забезпечує 
вплив на фактори детермінації криміналь-
них економічних явищ і процесів, а не нама-
гається боротися з наслідками вже скоєних 
кримінальних діянь. Важливо відзначити, 
що названа стратегія здатна забезпечити не 
тільки скорочення кримінальних явищ у сфері 
економічної діяльності й управління, але й 
водночас сприятливо впливати на причини 

незбалансованості національного господар-
ства [2].

Реалізація названої мети може бути забез-
печена за рахунок вирішення низки важливих 
завдань:

– забезпечення протидії шахрайським 
явищам і процесам за рахунок застосування 
комплексу засобів державного впливу на 
функціонуючу в країні систему економічних 
відносин та інститутів;

– виявлення й усунення загроз еконо-
мічній безпеці шахрайського характеру, що 
виходять переважно від системи макроеко-
номічного управління й соціальних інститутів, 
відповідальних за розроблення та здійснення 
національної економічної політики на макро-, 
мезо- і мікроекономічному рівні й гармоніза-
цію різноспрямованих економічних інтересів;

– виявлення конструктивних та системних 
недоліків діючої моделі господарського меха-
нізму, що генерують шахрайство як деструк-
тивний економічний феномен, і на цій основі 
визначення передумов для її реформування 
(модернізації) або зміни на нову, яка здатна 
мінімізувати витрати й ризики, що виходять 
від криміногенних та інших факторів і забез-
печують відтворення властивостей соціаль-
ності, асоціативності, гуманізму й демокра-
тизму в системі економічних відносин;

– формування інституціональних і функціо-
нальних передумов для попередження, вияв-
лення, мінімізації та елімінування деструк-
тивних факторів в економіці, що породжують 
шахрайство.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У процесі формування системи 
структурування механізму протидії криміналі-
зації економіки особливе значення має виді-
лення головних суб’єктів (держава, суспіль-
ство та їх інститути) й об’єктів управлінських 
впливів (суб’єкти економічної діяльності – 
фірми, домашні господарства), визначення 
інституціональних і функціональних основ 
цього механізму й основних його компонентів, 
вибір підходів і методів протидії, визначення 
етапів і послідовності формування механізму.

Визначимо основні елементи структури 
механізму протидії явищам фінансового шах-
райства й економічного управління в націо-
нальному господарстві:

– нормативно-правова діяльність;
– правозастосовна й правоохоронна діяль-

ність;
– системний складник (за підтримки стабі-

лізації й гармонізації елементів діючого гос-
подарського механізму або у разі виявлення 
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в ньому системних непереборних деструк-
тивних властивостей щодо трансформації й 
заміні системи управління макроекономікою й 
держуправлінням);

– складник, що забезпечує організаційно-
управлінські, організаційно-економічні й інші 
впливи.

Далі слід сказати про інституціональні 
основи розглянутого механізму. Ці основи 
можуть складатися за рахунок формування:

– системи правових інститутів (норм права, 
законодавчої бази регулювання економічної 
діяльності й системи економічного управ-
ління, а також системи державних і суспіль-
них інститутів, що здійснюють реалізацію 
норм права, правозастосування й охорону 
правового режиму в національній економіці);

– системи економічних відносин;
– економічних інститутів управління макро-

економікою [7].
Поряд з інституціональними важливо 

визначити функціональні основи механізму 
протидії. Їхнє розроблення передбачає фор-
мування:

– по-перше, організаційно-управлінських 
структур, норм і процедур, що забезпечують 
реалізацію завдань функціонування самого 
механізму, тобто завдань попередження, 
витиснення, мінімізації та елімінування шах-
райства у сфері підприємницької діяльності;

– по-друге, системи індикаторів і показників: 
а) рівня дисфункціональної інституціональної 
системи протидії криміналізації економіки; 
б) рівня враження макроекономіки криміналь-
ними явищами (включаючи явища економіч-
ного шахрайства); в) рівня враження кримі-
нальними явищами (переважно корупційного 
характеру) системи державного управління у 
цілому й макроекономікою зокрема, ступеня 
її дисфункціональності в результаті корупції;

– по-третє, наукових основ самого меха-
нізму, включаючи розроблення теоретико-
методологічного й науково-прикладного 
обґрунтування.

 Для формування ефективного механізму 
протидії фінансовому шахрайству в підприєм-
ництві важливо визначити підходи й методи 
такої протидії, розробити етапи й позитивні 
внутрішні й зовнішні передумови формування 
самого механізму [6].

 Зазначимо, що вибір підходів і методів 
протидії фінансовому шахрайству зумов-
лений постановкою мети і завдань форму-
вання самого механізму протидії, при цьому 
важливо врахувати конкретні історичні умови 
епохи, в яку живе суспільство. Механізм про-

тидії фінансовому шахрайству може вклю-
чати такі методи впливу:

‒ застосування карної репресії (норм кри-
мінального права, застосування яких перед-
бачає карні санкції до правопорушників), норм 
і санкцій інших галузей права, які регулюють 
економічні відносини й економічну діяльність;

‒ використання фінансово-економічних 
регуляторів і санкцій (наприклад, для протидії 
відмиванню злочинних доходів);

‒ застосування прямих адміністратив-
них заборон і обмежень у сфері економічної 
діяльності;

‒ використання для блокування поши-
рення й наступної мінімізації кримінальних 
процесів в економіці та системі управління 
інструментарію суспільної думки, позитивних 
моральних імперативів.

Важливе місце у цьому механізмі повинно 
відводитися визначенню основних етапів його 
формування. Таких етапів можна виділити 
декілька:

а) постановка і вивчення проблеми;
б) розроблення наукових і методологічних 

підстав політики протидії явищам шахрайства 
у сфері бізнесу та економічного управління в 
національному господарстві;

в) формування концепції механізму про-
тидії явищам шахрайства у сфері бізнесу та 
економічного управління в національному 
господарстві;

г) формування концептуальних уявлень 
щодо інституційних та функціональних засад 
механізму протидії явищам шахрайства у 
сфері бізнесу та економічного управління в 
національному господарстві;

д) підготовка та реалізація програми (полі-
тики) протидії явищам шахрайства у сфері 
бізнесу та економічного управління в націо-
нальному господарстві;

е) здійснення програм (для даного меха-
нізму – зовнішніх), що забезпечують форму-
вання нової моделі національної економічної 
системи, нової системи макроекономічного 
управління, нових моделей економічної пове-
дінки тощо, за посередництвом яких відтво-
рюються нові інституційні та інші умови, що 
мінімізують кримінальні явища в економіці, 
зокрема явища економічного шахрайства.

Потрібно зазначити, що для того щоб 
сформувати ефективний механізм протидії 
фінансовому шахрайству, потрібна наявність 
і відповідних сприятливих зовнішніх умов і 
передумов. До них можуть бути віднесені такі:

1) демократизація й гуманізація у політич-
ному й економічному житті суспільства;
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2) соціальна підтримка суспільством еко-
номічних реформ, що передбачають у числі 
основних завдань подолання деструктивних 
явищ;

3) формування правових основ держав-
ності;

4) формування економічних і політичних 
основ громадянського суспільства тощо.

Необхідно сказати, що нині в Україні неви-
користані можливості загальносоціального 
попередження економічної злочинності зна-
чно перевищують потенціал заходів спеці-
ального попередження, на які роблять ставку 
правоохоронні органи та частина вітчизня-
них фахівців. Разом із тим арсенал застосу-
вання заходів спеціального попередження 
в умовах ліберального ринкового порядку 
значно обмежений, тому перед нами постає 
завдання використати значні потенційні мож-
ливості загально соціального попередження 
економічної злочинності, які впливають на 
причини, що зумовлюють генезис криміналь-
них явищ у національному господарстві або 
зовсім їх усувають у певній частині. Сформу-
вати і «включити» механізм протидії даним 
явищам – найважливіше завдання забезпе-
чення кримінологічної безпеки у вітчизняній 
економіці, яка потребує свого конструктив-
ного рішення на рівні національних проектів.

Необхідно сказати про значення, яке має 
нині розроблення проблеми протидії кримі-
нальним явищам в економіці (включаючи 
шахрайство) та забезпечення кримінологічної 
безпеки економіки та бізнесу для підтримки 
на гідному рівні національної безпеки України.

Можна з упевненістю сказати, що осмис-
лення питань декриміналізації економіки та 
формування нових моделей національного 
економічного розвитку дає змогу знайти ефек-
тивні методологічні підходи до зміцнення сис-
теми економічної безпеки України.

Для цього слід, по-перше, позначити деякі 
принципові методологічні установки щодо 
самої системи національної економічної без-
пеки її структури, критеріїв віднесення нега-
тивних явищ і процесів до категорії загроз і 
змісту самого поняття «загроза». По-друге, 
спираючись на названі концептуальні під-
стави та з позицій мети і завдань цього дослі-
дження важливо визначити стратегічні й так-
тичні завдання економічної безпеки України 
в частині протидії економічній злочинності та 
забезпечення декриміналізації системи еко-
номічних відносин.

У вирішенні першого завдання відзначимо, 
що слід розрізняти дві системи, що належать 

до національної безпеки в економічній сфері 
життєдіяльності суспільства: систему націо-
нальної економічної безпеки і систему забез-
печення національної економічної безпеки.

Перша система пов’язана з виконанням 
основної функції – функції розвитку, друга – із 
забезпечувальною функцією, тобто з функ-
цією забезпечення безпеки названого роз-
витку. У теоретично описувану систему еко-
номічної безпеки входить система понять, 
що складається з трьох категорій понять: 
«інтереси», «загрози» і «умови взаємозв’язку 
інтересів і загроз». При цьому інтереси та 
загрози – суто різні явища: як загрозу можна 
розуміти наявність різноспрямованих інтер-
есів. Загострення протиріччя даних інтересів 
призводить до посилення загрози економічній 
безпеці. До уваги, зрозуміло, приймаються 
інтереси не окремих індивідів, великих або від-
носно великих соціальних спільнот, наприклад 
суспільства у цілому і прошарку підприємців, 
бізнес-спільноти. Людська поведінка мотиво-
вана, мотивація є усвідомленням потреби – 
на цій основі формуються інтереси. Усвідом-
лення наявності різноспрямованих інтересів 
як загрози системі національної економічної 
безпеки дає імпульс для вирішення супереч-
ності між інтересами. При цьому у держави і 
суспільства інструментальний вибір небага-
тий, оскільки є лише два принципових методи: 

1) задовольняти одні інтереси на шкоду 
іншим;

 2) намагатися гармонізувати ці інтереси.
Іншими словами, перш ніж досліджувати 

українську економіку з позицій наявності 
загроз приватного порядку й виявляти друго-
рядні вади економічної системи, слід піддати 
експертизі діючу в країні модель господарю-
вання з погляду її принципової соціальної 
прийнятності (або неприйнятності) і політико-
економічної ефективності (неефективності).

Експертиза повинна бути незалежна, не 
ангажована ніякими політичними, ідеологіч-
ними пристрастями. Потрібні оцінка здатності 
пануючої моделі генерувати деструктивні кри-
мінальні явища й відповідні дисфункціональні 
наслідки, включаючи негативні зовнішні 
ефекти, а також оцінка її відповідності най-
важливішим конституційним вимогам. Мова, 
отже, повинна йти про виявлення потенцій-
них можливостей цієї моделі реалізувати 
завдання з формування правової, соціальної 
держави й міцного громадянського суспіль-
ства, втілювати в життя принципи свободи, 
рівності й справедливості для усіх суб’єктів 
економічної діяльності й усіх учасників еконо-
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мічних відносин. Аналогічна оцінка потрібна і 
щодо наявності (або відсутності) у неї потен-
ційної здатності вивести країну на передові 
рубежі світового економічного розвитку. Якщо 
експертиза дасть негативні висновки щодо 
названих питань, то це поставить під сумнів 
й ефективність цілої низки заходів щодо зміц-
нення системи економічної безпеки – уся її 
конструкція буде функціонувати переважно 
вхолосту для суспільства, обслуговуючи при 
цьому тільки інтереси політичної й економіч-
ної еліт. Постановка перед вітчизняною систе-
мою економічної безпеки такого стратегічного 
завдання й виконання відповідної до експерт-
ної місії дотепер взагалі не входило до числа 
реалізованих нею завдань. Було не прийнято 
брати під сумнів сутність самої моделі націо-
нального економічного розвитку [1].

Усе це (поряд із рішучою відмовою від 
ортодоксальних, архаїчних моделей та облі-
ком самих прогресивних тенденцій і досвіду, 
який накопичено у цій сфері в різних країнах 
світу за останні десятиліття) і має стати запо-
рукою майбутнього проривного економічного 
розвитку України, запорукою її підйому і про-
цвітання. Особливу цінність являтиме сам 
факт підтримки такої стратегії розвитку з боку 
громадянського суспільства, яке може стати 
формою згуртування навколо національної 
ідеї побудови економіки, яка служить усім гро-
мадянам і на благо самої України. 

Постановка ж власних завдань держави 
і суспільства перед системою національної 
економічної безпеки в частині протидії кримі-
нальним явищам і процесам у макроекономіці 
повинна стосуватися переважно поперед-
ження та витіснення їх найбільш соціально 
небезпечних та економічно дисфункціональ-
них форм, тобто протидії криміналізації еко-
номіки в її організованих і транскордонних 
проявах, мінімізації та елімінування умов 
криміналізації системи макроекономічного 
управління, особливо в частині її корупціалі-
зації, що протікає під контролем організованої 
злочинності.

Усунення та мінімізація цих факторів заго-
стрення ключових загроз економічній безпеці 
України повинні стати найважливішими пріо-
ритетами в діяльності інститутів економічного 
і політичного управління на поточну і серед-
ньострокову перспективи.

Висновки з цього дослідження. Зазна-
чені підходи до визначення методологічних 
підстав стратегії національної економічної 
безпеки та формування концептуальних 
основ механізму протидії макродеструктив-

ним процесам криміналізації економіки у 
фінансовій сфері дають змогу вирішити низку 
питань, зокрема розробити перелік основних 
завдань, які можуть і повинні бути реалізовані 
механізмом національної системи економіч-
ної безпеки у сфері забезпечення криміно-
логічної безпеки економіки і бізнесу, протидії 
кримінальним явищам і процесам в україн-
ському господарстві:

– облік наявності кримінальних явищ і про-
цесів у макроекономіці як фактора загострення 
відповідних загроз національній безпеці;

– включення в діючу систему індикаторів 
і показників національної економічної без-
пеки характеристик кримінальних і напівкри-
мінальних макроекономічних явищ і процесів 
та чинників їх детермінації (обсяги тіньового 
і кримінального сектора економіки, тіньова 
зайнятість і зайнятість у кримінальній еконо-
міці, тіньовий і кримінальний обіг грошової 
маси, незаконна «втеча» капіталів із країни, 
вплив на величину цін коригуючого чинника 
корупціалізації системи управління тощо);

– уведення обліку впливу кримінальних і 
напівкримінальних економічних явищ і про-
цесів на основні макроекономічні показники 
розвитку країни, на стан рівноваги системи 
національного господарства;

– уведення моніторингу впливу криміналь-
них факторів на стан макроекономічної сис-
теми країни (обсяги і динаміку ВВП, доходну 
частину бюджету, рівень цін та інфляції, зби-
рання податків, доцільний коефіцієнт, індекс 
Джині тощо);

– уведення обліку дисфункцій системи 
управління народним господарством за раху-
нок впливу кримінальних макроекономічних 
явищ і процесів (із виділенням впливу на неї 
факторів комерціалізації та корупціалізації 
в діяльності топ-менеджерів макроеконо-
мічного рівня, криміналізації сфери бізнесу, 
гіпертрофії спекулятивного сектора в розви-
тку народного господарства тощо);

– перегляд пріоритетів у формуванні сис-
теми економічної безпеки країни  для її сприй-
нятливості до реалізації завдань створення 
передумов і умов для протидії кримінальним 
явищам (відносинам, нормам і зв’язкам) та 
їх витіснення з національної господарської 
системи, поширення економічно ефективних 
і соціально прийнятних моделей економічної 
поведінки та економічної діяльності, побудови 
нової моделі економічної системи, здатної 
реалізувати принципи права, соціальності, 
гуманізму, асоціативності та демократизму 
тощо.
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Стаття присвячена проблемам розвитку органічного землеробства в Україні. Проведено SWOT-аналіз 
процесу органічного землеробства, в результаті чого виявлено основні можливості та загрози, сильні та слаб-
кі сторони його функціонування та розвитку. Обрано стратегію розвитку вітчизняного органічного землероб-
ства, що дасть можливість в подальшому втілити її за допомогою таких стратегічних напрямів, як, зокрема, 
запровадження процедури сертифікації продукції органічного виробництва згідно з нормами ЄС; формування 
законодавчої бази, яка б регулювала функціонування системи органічного землеробства; розвиток кооперації 
господарств населення на селі через систему співпраці сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Ключові слова: органічне землеробство, органічна продукція, виробництво органічної продовольчої про-
дукції, органічні стандарти, SWOT-аналіз, стратегія розвитку.

Сенишин О.С. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УКРАИНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ SWOT-АНАЛИЗА

Статья посвящена проблемам развития органического земледелия в Украине. Проведен SWOT-анализ 
процесса органического земледелия, в результате чего выявлены основные возможности и угрозы, сильные 
и слабые стороны его функционирования и развития. Выбрана стратегия развития отечественного органи-
ческого земледелия, что позволит в дальнейшем воплотить ее с помощью таких стратегических направле-
ний, как, в частности, введение процедуры сертификации продукции органического производства согласно с 
нормами ЕС; формирование законодательной базы, которая бы регулировала функционирование системы 
органического земледелия; развитие кооперации хозяйств населения на селе через систему сотрудничества 
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Ключевые слова: органическое земледелие, органическая продукция, производство органической про-
довольственной продукции, органические стандарты, SWOT-анализ, стратегия развития.

Senyshyn О.S. FORMING STRATEGIC DIRECTIONS OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN UKRAINE 
USING THE TECHNIQUE OF SWOT-ANALYSIS

Problems of development of organic farming in Ukraine are showed in the article. A SWOT-analysis of organic 
farming is found, as a result the major opportunities and threats, strengths and weaknesses of its functioning and de-
velopment are identified. The development strategy of national organic farming is chosen, which allows in the future 
to realize it through certain strategic areas: introduction of certification procedures for organic production according 
to EU standards; the formation of a legal framework that regulates the system of organic farming; development of 
cooperation of households in rural areas through cooperation of agricultural service cooperatives, etc.

Keywords:  organic farming, organic products, production of organic food products, organic standards, SWOT-an-
alysis, strategy of development.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку глоба-
лізаційних процесів органічне землеробство є 
одним з важливих пріоритетів розвитку про-
довольчого комплексу загалом. Введення 
такого виду землеробства є необхідністю, яка 
продиктована і зумовлена у загальносвіто-
вому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розвиток концепції 
органічного землеробства зробили японський 
філософ Мокіші Окада, німецький вчений 

Рудольф Штейнер, французький вчений-еко-
номіст Лемер Буше, українські науковці Іван 
Овсінський та Алекс Подолінський. У вітчиз-
няній економічній науці цією проблематикою 
займалися В. Артиш, О. Дудар, Т. Зайчук, 
В. Кисіль, Л. Сокол, Т. Стефановська, В. Шла-
пак, І. Шувар та інші вчені.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вибір стратегічних 
напрямів розвитку вітчизняного органічного 
землеробства та формування його стратегії з 
використанням методики SWOT-аналізу.ЕК
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналізуючи систему органічного 
землеробства, зазначимо, що, відповідно 
до досліджень Департаменту сільського гос-
подарства США (USDA), органічне земле-
робство є системою виробництва сільсько-
господарської продукції, яка забороняє або 
значною мірою обмежує використання син-
тетичних комбінованих добрив, пестицидів, 
регуляторів росту та харчових добавок до 
кормів під час відгодівлі тварин. Така система 
наскільки можливо максимально базується на 
сівозмінах, використанні рослинних решток, 
гною та компостів, бобових рослин та рослин-
них добрів, органічних відходів виробництва, 
мінеральної сировини, механічному обробітку 
ґрунтів та біологічних засобах боротьби із 
шкідниками з метою підвищення родючості та 
покращення структури ґрунтів, забезпечення 
повноцінного живлення рослин та боротьби з 
бур’янами та різноманітними шкідниками [1].

Зазначимо, що якщо у Європі площі, від-
ведені на органічне землеробство, щороку 
зростають на 6–10%, то в Україні з 2008 р. 
щорічне зростання органічних сільськогоспо-
дарських земель становить менше 0,1–0,3%. 
Окрім цього, більшість виробленої в Україні 
органічної продукції відразу експортується за 
завчасно укладеними контрактами як сиро-
вина для європейської харчової промисло-
вості, а на внутрішній ринок потрапляє дуже 
незначна її частина, яку купувати українським 
споживачам складно через відсутність нала-
годженої системи роздрібних мереж, а також 
дорого через високу націнку традиційних тор-
гових об’єктів роздрібної торгівлі, що вміло 
користуються дефіцитом органіки в Україні.

Ми вважаємо, що якщо розвиток органіч-
ного землеробства та органічного виробни-
цтва харчової продукції не стане стратегічним 
завданням України протягом наступних кіль-
кох років, то імпорт і власне тіньове виробни-
цтво генетично обробленої їжі здатні знищити 
генофонд українського народу. Тому у роботі 
хочемо акцентувати увагу на гострій необхід-
ності активізації виробництва органічної про-
дукції в Україні з урахуванням досвіду вироб-
ництва цієї продукції у європейських країнах.

На базі аналізу досвіду функціонування 
органічного виробництва у європейських кра-
їнах ми вважаємо, що для активізації анало-
гічної діяльності в Україні перш за все необ-
хідно сформувати законодавчу базу, яка б 
регулювала функціонування системи орга-
нічного землеробства. Оскільки відсутність 
в Україні законодавчого поля унеможливлює 

організацію системи акредитації та унорму-
вання діяльності сертифікаційних органів, а 
також перешкоджає позиціонуванню України 
як експортера органічної продукції на міжна-
родному ринку.

Україна вже здійснила певні кроки зі ство-
рення необхідної законодавчої бази для орга-
нічного землеробства, прийнявши 3 вересня 
2013 р. Закон України «Про виробництво й 
обіг органічної сільськогосподарської продук-
ції та сировини», який визначає правові та 
економічні основи виробництва та обігу орга-
нічної сільськогосподарської продукції та сиро-
вини, заходи контролю та нагляду за такою 
діяльністю, а також спрямований на забезпе-
чення справедливої конкуренції та належного 
функціонування ринку органічної продукції та 
сировини, покращення основних показників 
стану здоров’я населення, збереження навко-
лишнього природного середовища, раціо-
нального використання ґрунтів, забезпечення 
раціонального використання та відтворення 
природних ресурсів, а також гарантування 
впевненості споживачів у продуктах та сиро-
вині, маркованих як органічні [2].

Ще одним невирішеним питанням законо-
давчого характеру є відсутність законодав-
чих актів щодо проходження вітчизняними 
виробниками органічної продукції процедури 
сертифікації органічного виробництва. Зау-
важимо, що у Законі України «Про виробни-
цтво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р. 
лише вказано, що використання державного 
логотипа та маркування органічної продукції 
(сировини) для позначення органічних про-
дуктів є обов’язковими, хоча чіткої процедури 
маркування та сертифікації не визначено. 
Тому вітчизняні виробники проходять про-
цедуру органічної сертифікації за чинними 
міжнародними стандартами, частіше за все 
за нормами Європейського Союзу. Сьогодні 
виділяють три основні групи стандартів.

1) Міжнародні приватні або міжурядові 
рамочні стандарти:

– Базові стандарти IFOAM (IFOAM Basic 
Standards – IBS) – стандарти Міжнародної 
федерації руху за органічне сільське госпо-
дарство;

– Спільна програма ФАО (FAO) і ВООЗ 
(WHO) щодо стандартів на харчові продукти – 
Комісія «Кодекс Аліментаріус» – «Комісія 
Кодекс Аліментаріус. Органічні харчові про-
дукти».

2) Основоположні стандарти або Дирек-
тиви:
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– Постанови Ради Європейського Союзу 
або Регламенти Комісії Європейського 
Союзу;

– Американська національна органічна 
програма – NOP (National Organic Program) 
Міністерства сільського господарства США 
(United States Department of Agriculture – 
USDA);

– JAS (Japanese Agricultural Standard) – 
Японський стандарт якості сільськогосподар-
ської продукції;

– Швейцарія, Ізраїль, Аргентина, Австра-
лія, Австрія, Люксембург мають органічні 
стандарти, рівнозначні Постанові Ради ЄС. 
Зауважимо, що у рамках співробітництва між 
НАН України та Міжнародним інститутом при-
кладного системного аналізу (IIASA, Люксем-
бург) у 2012 р. було розпочато проект «Комп-
лексне моделювання управління безпечним 
використанням продовольчих, енергетичних 
і водних ресурсів» з метою сталого соціаль-
ного, економічного й екологічного розвитку.

3) Приватні Стандарти органічного 
виробництва: Demeter, Naturland, Bioland, 
Ecoland, Ecovin (Німеччина), Soil Association 
(Великобританія), Bio Suisse (Швейцарія), Bio 
Austria, Austria Bio Garantie (Австрія), KRAV 
(Швеція), БІОЛан (Україна) тощо.

За відсутності вітчизняної законодавчої 
бази стосовно сертифікації і маркування орга-
нічного виробництва сертифікація органічних 
виробників їхньої продукції в Україні здійсню-
ється згідно з міжнародними стандартами. 
Зокрема, українська сертифікаційна компа-
нія «Органік Стандарт» сертифікує україн-
ських виробників відповідно до «Стандарту 
з органічного виробництва та переробки 
для третіх країн», рівнозначному стандарту 
Європейського Союзу.

Державною цільовою програмою розви-
тку села на період до 2015 р. задекларовано 
довести обсяг частки органічної продукції 
у загальному обсязі валової продукції сіль-
ського господарства до 10%, передбачено 
стимулювання ведення органічного сільського 
господарства, унормування розвитку органіч-
ного землеробства та створення систем його 
сертифікації, хоча сьогодні ці норми залиша-
ються не виконаними.

Ще одним документом, що акцентує увагу 
на органічному секторі, є Стратегія розви-
тку аграрного сектору економіки на період 
до 2020 р., схвалена розпорядженням КМУ 
[3]. У  стратегії серед пріоритетних напря-
мів досягнення стратегічних цілей вказано і 
забезпечення продовольчої безпеки держави 

шляхом сприяння розвитку органічного зем-
леробства насамперед в особистих селян-
ських і середніх господарствах.

Окрім створення необхідної законодав-
чої бази, Україні для розвитку виробництва 
екологічно чистої продукції необхідна фінан-
сова і науково-дослідна підтримка. У країнах 
Європи фінансова підтримка держави вияв-
ляється переважно через надання субсидій, 
причому варто зазначити, що розмір субсидій, 
що надаються органічним фермам, є більший 
порівняно зі звичайними фермами. Окрім 
цього, розвинені країни часто створюють спе-
ціальні фонди, що безпосередньо фінансують 
розвиток органічного землеробства.

Науково-дослідна підтримка полягає у 
ґрунтово-агрохімічних та ґрунтово-еколо-
гічних дослідженнях стану сільськогоспо-
дарських земель для вирощування органіч-
ної продукції. Зокрема, необхідно здійснити 
оцінювання, районування й регламентацію 
придатності ґрунтового покриву України для 
ведення органічного землеробства; розро-
бити нехімічні способи підтримки родючості 
ґрунтів за тривалого застосування органіч-
ного землеробства; знайти природні дже-
рела підвищення родючості ґрунтів; моде-
лювання й прогноз властивостей і родючості 
ґрунтів за різних сценаріїв органічного зем-
леробства.

Таким чином, Україна має потенційну 
порівняльну перевагу у виробництві органіч-
ної продукції серед інших країн Європи. Роз-
виток органічного землеробства дає великі 
можливості фермерам та товаровиробникам 
у реалізації органічної продукції на закордон-
них ринках. Експорт вітчизняної органічної 
продукції у європейські країни може прине-
сти досить хороші прибутки українським агра-
ріям, а ті отримають ресурси для розвитку 
сільськогосподарського виробництва як орга-
нічної, так і традиційної продукції, збільшуючи 
тим самим пропозицію вітчизняних товарів на 
внутрішньому ринку.

Вивчення особливостей розвитку органіч-
ного землеробства в Україні дало можливість 
на основі SWOT-аналізу визначити сильні та 
слабкі сторони, а також можливості та загрози 
його функціонування, що зображено на рис. 
1. Зауважимо, що проведення SWOT-аналізу 
в цьому випадку має велике не лише аналі-
тичне значення, але й превентивне, оскільки 
виявлення можливостей і загроз розвитку 
органічного землеробства в Україні повинно 
забезпечити подальше перетворення мож-
ливостей на сильні сторони і не допустити 
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реалізації загроз шляхом вжиття відповідних 
заходів щодо їхнього попередження.

Оцінити вплив стратегічних чинників 
зовнішнього середовища на розвиток органіч-
ного землеробства необхідно, виділивши чин-
ники зовнішнього середовища, визначивши 
ймовірність їх впливу на його функціонування 
та класифікувавши за позитивним чи негатив-
ним впливом (табл. 1, 2).

На основі табл. 1 побудована матриця 
сприятливих можливостей функціонування та 
розвитку процесів органічного землеробства 
в Україні (рис. 1).

Отже, в результаті побудови матриці мож-
ливостей розвитку органічного землеробства 
в Україні найсприятливішими будуть ті, які 
знаходяться у верхньому правому куті матриці 
(рис. 2), а саме можливості за номерами 3, 5, 
6, 7 та 9. Саме їх потрібно буде включити до 
підсумкової таблиці SWOT-аналізу, а головне, 
розглянути їх як можливі напрями обраної 
стратегії розвитку вітчизняного органічного 
землеробства.

Розгорнутий аналіз можливих загроз 
зображено у табл. 3, на основі чого побудо-
вано матрицю можливих загроз функціону-

Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу процесу розвитку органічного землеробства в Україні

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

 – значна площа необроблюваних сіль-
ськогосподарських угідь;
 – низький рівень орендної плати;
 – сприятливі природно-кліматичні умови 
для ведення органічного землеробства;
 – задовільний стан екології навколиш-
нього середовища для ведення орга-
нічного землеробства;
 – наявність значної кількості незайнятих 
сільських жителів, що є передумовою 
формування дешевої робочої сили;
 – обізнаність сільських жителів у питан-
нях ведення землеробства, що є пере-
думовою забезпечення якості робочої 
сили;
 – наявний досвід ведення органічного 
землеробства (вітчизняний та зарубіж-
ний);
 – наявний попит на екологічну продукцію.

 – незадовільний фінансовий стан сільськогоспо-
дарських підприємств як потенційних суб’єктів 
розвитку органічного землеробства;
 – слабкий розвиток кооперації на селі як потенцій-
ного осередку розвитку органічного землероб-
ства;
 – низький рівень працевіддачі сільських жителів;
 – низький рівень розвитку мотиваційних чинників;
 – низька інвестиційна привабливість сільських 
регіонів і галузі;
 – низький рівень кредитного рейтингу продоволь-
чого комплексу;
 – нерозвиненість системи бізнес-планування у 
сільському господарстві;
 – наявність фінансово сильних близьких зарубіж-
них суб’єктів господарювання, що знижує конку-
рентоспроможність вітчизняної продукції;
 – нерозвиненість систем менеджменту та марке-
тингу в агроформуваннях;
 – низький рівень державної підтримки розвитку 
сільського господарства;
 – слабка розвиненість виробничої та соціальної 
інфраструктури сіл.

 – диверсифікація виробництва у сіль-
ському господарстві;
 – державна підтримка розвитку органіч-
ного землеробства (дотації);
 – зниження податкового тиску на вироб-
ників екологічно чистої продукції;
 – зміна в споживчих очікуваннях шляхом 
надання переваги українських спожива-
чів вітчизняним продуктам харчування;
 – зростання інвестиційної привабливості 
продовольчого комплексу економіки;
 – вихід на нові закордонні продовольчі 
ринки;
 – впровадження нових виробничих тех-
нологій та методів управління;
 – розвиток туризму в регіоні, що збіль-
шить попит на продовольчу продукцію;
 – розвиток кооперації господарств насе-
лення на селі.

 – інтенсифікація сільськогосподарського виробни-
цтва, швидке зростання виробництв із низькими 
витратами (неорганічне землеробство);
 – недостатня поінформованість населення щодо 
екологічної продукції, що загрожує її недооцін-
кою та низьким попитом на таку продукцію;
 – розбіжність пріоритетів розвитку органічного 
землеробства в органах державної влади, під-
приємців і населення, що не може забезпечити 
досягнення спільної кінцевої мети;
 – наявність сильної конкуренції з боку західних 
країн-сусідів;
 – неспроможність сільськогосподарських підпри-
ємств здійснювати капіталовкладення з метою 
ведення органічного землеробства;
 – неплатоспроможність населення у зв’язку з 
високими цінами на сертифіковану органічну 
продовольчу продукцію.

Джерело: розроблено автором
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вання вітчизняного органічного землеробства 
(рис. 1).

Вважаємо, що усі вищенаведені у матриці 
можливі загрози, а саме позиції 1–6, потрібно 
включити до підсумкової таблиці SWOT-

аналізу та розглянути їх як можливі загрози 
функціонування органічного землеробства.

Для закінчення стратегічного аналізу щодо 
перспектив розвитку органічного землероб-
ства в Україні варто показати взаємозв’язок 

Таблиця 2
Аналіз можливостей розвитку органічного землеробства в Україні

№ 
з/п Фактори

Ймовірність 
здійснення

Важливість 
впливу

Вис. 
(7–10)

Сер. 
(4–6)

Низ. 
(1–3)

Вис. 
(7–10)

Сер. 
(4–6)

Низ. 
(1–3)

1. Диверсифікація виробництва у сільському 
господарстві 3 4

2. Державна підтримка розвитку органічного 
землеробства 3 8

3. Зниження податкового тиску на виробників 
екологічно чистої продукції 5 7

4.
Зміна в споживчих очікуваннях шляхом 
надання переваги українських споживачів 
вітчизняним продуктам харчування

3 5

5. Зростання інвестиційної привабливості про-
довольчого комплексу економіки 5 8

6. Вихід на нові закордонні продовольчі ринки 9 8

7. Впровадження нових виробничих технологій 
та методів управління 6 7

8. Розвиток туризму в регіоні, що збільшить 
попит на продовольчу продукцію 4 6

9. Розвиток кооперації господарств населення 
на селі 6 8

Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Аналіз можливих загроз розвитку органічного землеробства в Україні

№ 
з/п Фактори

Ймовірність 
здійснення

Важливість 
впливу

Вис. 
(7–10)

Сер. 
(4–6)

Низ. 
(1–3)

Вис. 
(7–10)

Сер. 
(4–6)

Низ. 
(1–3)

1.
Інтенсифікація сільськогосподарського 
виробництва, швидке зростання виробництв 
із низькими витратами

6 6

2.
Недостатня поінформованість населення 
щодо екологічної продукції, що загрожує її 
недооцінкою та низьким попитом на таку 
продукцію

5 5

3.
Розбіжність пріоритетів розвитку органічного 
землеробства в органах державної влади, 
підприємців і населення, що не може забез-
печити досягнення спільної кінцевої мети

7 10

4. Наявність сильної конкуренції з боку захід-
них країн-сусідів 6 5

5.
Неспроможність сільськогосподарських під-
приємств здійснювати капіталовкладення з 
метою ведення органічного землеробства

7 8

6.
Неплатоспроможність населення у зв’язку  
з високими цінами на сертифіковану орга-
нічну продовольчу продукцію

6 9
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Таблиця 4
Матриця SWOT-аналізу, що показує взаємозв’язок зовнішнього середовища  

із сильними та слабкими сторонами розвитку органічного землеробства

Складові SWOT-аналізу

Можливості зовнішнього 
середовища

Загрози зовнішньому 
середовищу

А. Зниження податкового 
тиску на виробників еколо-
гічно чистої продукції

a) Інтенсифікація сільсько-
господарського виробництва, 
швидке зростання вироб-
ництв із низькими витратами 
(неорганічне землеробство)

Б. Зростання інвестиційної 
привабливості продовольчого 
комплексу економіки

b) Недостатня поінформова-
ність населення щодо еколо-
гічної продукції, що загрожує 
її недооцінкою та низьким 
попитом на таку продукцію

В. Вихід на нові закордонні 
продовольчі ринки

c) Розбіжність пріоритетів 
розвитку органічного земле-
робства в органах державної 
влади, підприємців і насе-
лення, що не може забез-
печити досягнення спільної 
кінцевої мети

Г. Впровадження нових 
виробничих технологій та 
методів управління

d) Наявність сильної конку-
ренції з боку західних країн-
сусідів

Д. Розвиток кооперації госпо-
дарств населення на селі

e) Неспроможність сільсько-
господарських підприємств 
здійснювати капіталовкла-
дення з метою ведення орга-
нічного землеробства
f) Неплатоспроможність насе-
лення у зв’язку з високими 
цінами на сертифіковану 
органічну продовольчу про-
дукцію

Сильні сторони SO-стратегії ST-стратегії

1. Значна площа необроблю-
ваних сільськогосподарських 
угідь

Розвиток кооперації госпо-
дарств населення на селі (Д)

Швидке зростання вироб-
ництв із низькими витратами 
(неорганічне землеробство) 
(а)

2. Низький рівень орендної 
плати

Зростання інвестиційної при-
вабливості продовольчого 
комплексу економіки (Б);
розвиток кооперації госпо-
дарств населення на селі (Д)

Посилення конкуренції з боку 
західних країн-сусідів (d)

3. Сприятливі природно-клі-
матичні умови для ведення 
органічного землеробства

Зростання інвестиційної при-
вабливості продовольчого 
комплексу економіки (Б)

Сприяння розвитку неорганіч-
ного землеробства (а)

4. Задовільний стан екології 
навколишнього середовища 
для ведення органічного зем-
леробства

Зниження податкового тиску 
на виробників екологічно 
чистої продукції (А)

Впровадження жорстких дер-
жавних норм щодо викидів у 
навколишнє середовище (с)

5. Наявність значної кількості 
незайнятих сільських жителів, 
що є передумовою форму-
вання дешевої робочої сили

Розвиток кооперації госпо-
дарств населення на селі (Д)

Розбіжність пріоритетів роз-
витку органічного землероб-
ства в органах державної 
влади та населення, що не 
може забезпечити досягнення 
спільної кінцевої мети (с)
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6. Обізнаність сільських 
жителів у питаннях ведення 
землеробства, що є переду-
мовою забезпечення якості 
робочої сили

Впровадження нових вироб-
ничих технологій та методів 
управління (Г); розвиток 
кооперації господарств насе-
лення на селі (Д)

Наявність сильної конкуренції 
з боку західних країн-сусідів 
на кваліфіковану робочу силу 
з України (d)

7. Наявний досвід ведення 
органічного землеробства 
(вітчизняний та зарубіжний)

Вихід на нові закордонні про-
довольчі ринки (В)

Розбіжність пріоритетів розви-
тку органічного землеробства 
в органах державної влади, 
підприємців і населення та 
іноземних компаній, що не 
може забезпечити досягнення 
спільної кінцевої мети (с)

8. Наявний попит на еколо-
гічну продукцію

Впровадження нових вироб-
ничих технологій та методів 
управління (Г)

Значна вартість сертифікова-
ної органічної продовольчої 
продукції, що призведе до 
скорочення її попиту (f)

Слабкі сторони WO-стратегії WT-стратегії

1. Незадовільний фінансовий 
стан сільськогосподарських 
підприємств як потенційних 
суб’єктів розвитку органічного 
землеробства

Впровадження нових вироб-
ничих технологій та методів 
управління (Г)

Наявність сильної конкуренції 
з боку західних країн-сусідів 
(d); неспроможність сільсько-
господарських підприємств 
здійснювати капіталовкла-
дення з метою ведення орга-
нічного землеробства (е)

2. Слабкий розвиток коопе-
рації на селі як потенційного 
осередку розвитку органіч-
ного землеробства

Впровадження нових вироб-
ничих технологій та методів 
управління (Г); розвиток 
кооперації господарств насе-
лення на селі (Д)

Швидке зростання неорганіч-
ного виробництва (а)

3. Низький рівень працевід-
дачі сільських жителів

Впровадження нових вироб-
ничих технологій, методів 
управління, зокрема методів 
мотивації працівників (Г)

Недостатня поінформова-
ність населення щодо еколо-
гічної продукції, що загрожує 
її недооцінкою та низьким 
попитом на таку продукцію (b)

4. Низький рівень розвитку 
мотиваційних чинників

Неплатоспроможність насе-
лення у зв’язку з високими 
цінами на сертифіковану 
органічну продовольчу про-
дукцію (f)

5. Низька інвестиційна при-
вабливість сільських регіонів 
і галузі

Зростання інвестиційної при-
вабливості продовольчого 
комплексу економіки (Б); роз-
виток агротуризму в регіоні 
(Б)

Інформування населення 
щодо екологічної продукції 
(b); подолання розбіжності у 
пріоритетах розвитку органіч-
ного землеробства в органах 
державної влади с/г підпри-
ємств та населення (с)

6. Низький рівень кредит-
ного рейтингу продовольчого 
комплексу

Залучення іноземних кредит-
них установ і банків (Б)

Недосконалість законодав-
ства у сфері органічного 
землеробства (с)

7. Нерозвиненість системи 
бізнес-планування у сіль-
ському господарстві

Впровадження нових вироб-
ничих технологій та методів 
управління з використанням 
методики стратегічного ана-
лізу (Г)

Наявність сильної конкуренції 
з боку західних країн-сусідів 
(d)

8. Наявність фінансово 
сильних близьких зарубіжних 
суб’єктів господарювання, що 
знижує конкурентоспромож-
ність вітчизняної продукції

Сприяння розвитку кооперації 
господарств населення на 
селі, використання зарубіж-
ного досвіду ведення органіч-
ного землеробства (Д)

Посилення конкуренції з боку 
західних країн-сусідів, скоро-
чення виробництва органічної 
продукції (d), (f)

Продовження таблиці 4
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9. Нерозвиненість систем 
менеджменту та маркетингу в 
агроформуваннях

Впровадження нових виробничих технологій та методів управ-
ління з використанням методики стратегічного аналізу (Г)

10. Низький рівень державної 
підтримки розвитку сільського 
господарства

Зниження податкового тиску 
на виробників екологічно 
чистої продукції, субсиду-
вання та агрокредитування 
сфери органічного землероб-
ства (А)

Швидке зростання неорганіч-
ного виробництва (а)

11. Слабка розвиненість 
виробничої та соціальної інф-
раструктури сіл

Розвиток інфраструктури шляхом державної підтримки  
та підтримки іноземних інвесторів (А), (Б), (с)

Продовження таблиці 4

 Рис. 1. Матриця сприятливих можливостей розвитку органічного 
землеробства в Україні
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між зовнішніми чинниками (можливостями та 
загрозами) та потенціалом сфери органічного 
землеробства (сильними та слабкими сторо-
нами). Тобто наступним кроком є побудова 
таблиці SWOT-аналізу з SO-, ST-, WO- та 
WT-стратегіями (табл. 4).

Висновки з цього дослідження. Проана-
лізувавши детально матрицю SWOT-аналізу, 
що показує взаємозв’язок зовнішнього серед-
овища із сильними та слабкими сторонами 
розвитку органічного землеробства, тобто 
SO-, ST-, WO-, WT-напрями, вважаємо за 
доцільне обрати не стратегію зростання, а 
стратегію розвитку вітчизняного органіч-
ного землеробства, що дасть можливість в 
подальшому втілити її у життя за допомогою 
таких стратегічних напрямів.

1) Запровадження процедури сертифі-
кації продукції органічного виробництва 
згідно з нормами ЄС, оскільки сьогодні така 
процедура є відсутньою. Щоправда, укра-
їнська сертифікаційна компанія «Органік 
Стандарт» сертифікує українських вироб-
ників відповідно до «Стандарту з органіч-
ного виробництва та переробки для третіх 
країн», рівнозначному стандарту Європей-
ського Союзу.

2) Формування законодавчої бази, яка б 
регулювала функціонування системи орга-
нічного землеробства, оскільки відсутність в 
Україні законодавчого поля унеможливлює 
організацію системи акредитації та унорму-
вання діяльності сертифікаційних органів, а 
також перешкоджає позиціонуванню України 
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як експортера органічної продукції на міжна-
родному ринку.

3) Розвиток кооперації господарств насе-
лення на селі через систему співпраці сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперати-
вів (СОК) із вищими навчальними закладами, 
науково-дослідними установами, провідними 
агрофірмами, міжнародними організаціями 
та іншими підприємствами й установами, що 
володіють передовими досягненнями в галузі 
аграрної науки. Інформування суспільства 
у простій і доступній формі про можливості, 

переваги та механізм створення й функціону-
вання СОК за нових умов.

4) Розробка концепції просування товару 
(органічної продукції) споживачам, що перед-
бачатиме підвищення поінформованості спо-
живачів про шкідливий вплив на здоров’я 
продукції рослинництва і тваринництва, яку 
отримують за допомогою «традиційних» техно-
логій, популяризацію здорового способу життя, 
формування ефективних зв’язків з традицій-
ними каналами збуту продукції, створення 
нових каналів реалізації органічної продукції.
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У статті розглянуто соціально-економічне становище молоді, визначено основні проблеми молоді як од-
нієї з категорій економічно активного населення в Україні. Проаналізовано вітчизняну політику з реалізації 
молодіжної підтримки. Узагальнено світовий досвід соціального-економічного захисту молоді. Запропоновано 
шляхи удосконалення державної системи соціально-економічної підтримки молоді.

Ключові слова: державна молодіжна політика, фінансове забезпечення, молодіжне безробіття, доступне 
житло, кредитування, економічно активне населення.

Станиславчук Н.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ КАК ОДНОЙ ИЗ КАТЕГОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

В статье рассмотрено социально-экономическое положение молодежи, определены основные проблемы 
молодежи как одной из категорий экономически активного населения в Украине. Проанализирована отече-
ственная политика по реализации молодежной поддержки. Обобщен мировой опыт социально-экономиче-
ской защиты молодежи. Предложены пути совершенствования государственной системы социально-эконо-
мической поддержки молодежи.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, финансовое обеспечение, молодежная без-
работица, доступное жилье, кредитование, экономически активное население.

Stanislavchuk N.O. STATE-OWNED SUPPORT SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF YOUTH AS ONE OF THE 
CLASSES OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION

The article considers the socio-economic situation of young people, identifies the main problems of youth as one 
of the categories of economically active population in Ukraine. The author of the article is an anthology of the meet-
ing of the youth in the field of youthful adherence. A review of foreign experience of social and economic protection 
of young people has been carried out. The ways of improving the state system of social and economic support of 
youth are suggested.

Keywords:  state youth policy, financial security, youth unemployment, affordable housing, lending, economical-
ly active population.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Молоде покоління є потенціалом 
соціально-економічного відродження України, 
тому актуальним є аналіз реалізації держав-
ної молодіжної політики, збільшення фінан-
сового забезпечення, пошуку нових джерел 
фінансування видатків на молодіжні програми 
та заходи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням реалізації державної підтримки 
соціально-економічного становища молоді та 
фінансування державної молодіжної політики 
присвяченні роботи багатьох науковців, таких 
як, зокрема, М.П. Бублій, Т.Й Буда, М.Ф. Голо-
ватий, І.В. Палій, Н.В. Подобєд, І.В.Ткачук, 
Ю.Г. Рубан, Б.Г. Савченко, В.В. Цвєтков, 
О.О. Яременко, П.О. Шестопалов.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В Україні законодавче 
поле щодо підтримки молоді майже сформо-
вано, але, на жаль, не виконується повною 
мірою. Для забезпечення умови соціального, 
життєвого старту молоді в питаннях праці, 
створення і зміцнення сім’ї, забезпечення 
охорони здоров’я бракує проектів, цільових 
програм. На регіональному рівні молодіжна 
політика має незначне фінансове забезпе-
чення, не вистачає кваліфікованих фахівців в 
цій галузі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є огляд сучасних 
проблем української молоді, аналіз державної 
підтримки та світового досвіду соціального-
економічного захисту молоді, пропонування ЕК
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шляхів удосконалення державної молодіжної 
політики, спрямованої на подолання кризових 
явищ у цій сфері.

Досягнення мети дослідження передбачає 
виконання таких завдань:

1) аналіз становища молоді України як еко-
номічно активного населення;

2) характеристика державної молодіжної 
політики;

3) дослідження та узагальнення світового 
досвіду реалізації молодіжної підтримки;

4) виявлення особливостей формування 
та розвитку молодіжного сектору ринку праці 
України;

5) аналіз сучасних тенденцій молодіжного 
житлового кредитування;

6) розробка шляхів удосконалення сис-
теми соціально-економічної підтримки молоді.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Молодіжна політика в Україні форму-
валась упродовж років незалежності в Україні 
та є системою заходів організаційно-управ-
лінського, правового, фінансово-економіч-
ного, освітнього, інформаційного характеру, 
спрямованих на покращення життєдіяльності 
молодого покоління.

Згідно з даними Всеукраїнського соціо-
логічного дослідження «Цінності української 
молоді», проведеного Центром незалежних 
соціологічних досліджень «ОМЕГА» у 2016 р., 
основними проблемами, які турбують молодь, 
є стан економіки в країні (63,3%), загальне 
падіння рівня життя населення (60,0%), про-
блема працевлаштування (52,0%), корупція 
та некомпетентність влади (50,5%), а також 
військові дії на Сході України (49,2%) [1].

Ставлення держави до молодіжної полі-
тики відображається в настроях молоді. 
Згідно з дослідженнями у 2016 р. 62,7% моло-
дих українців віком від 14 до 24 років не відчу-
вали підтримки з боку держави. Найістотнішу 
підтримку з боку держави відчувала молодь 
столиці України та Західного регіону, а також 
особи віком 20–24 років (табл. 1).

42,4% молоді вважають, що сама молодь 
має вирішувати молодіжні проблеми в країні. 
Також молоді люди вважають, що громадські 
молодіжні об’єднання (19,7%) та центральні 
й місцеві органи виконавчої влади (8,8%) 
можуть бути корисними у вирішенні проблем 
молоді [1, c. 82].

Реалізація політики з підтримки молоді 
здійснюється через Міністерства молоді та 
спорту та фінансування державних програм. 
В 2017 р. річний бюджет фінансування про-
грам Міністерства молоді та спорту сягнув 

позначки у 2 млрд. грн. За останні 2 роки 
бюджетне фінансування заходів державної 
політики, які здійснює відомство, зросло удвічі. 
На здійснення заходів державної політики у 
молодіжній сфері та національно-патріотич-
ного виховання передбачено 27,5 млн. грн. 
[2].

В економічно розвинених європейських 
країн метою молодіжної політики є сприяння 
безконфліктній інтеграції молоді як повноцін-
ної свідомої особи в суспільство, а саме здо-
буття освіти, опанування професійними нави-
чками, засвоєння своїх права та обов’язків, 
суспільне та етичне виховання.

Німецька система молодіжної політики 
визнається однією з найдорожчих та найкра-
щих в Європі. До 60% витрат на реалізацію 
молодіжних програм в Німеччині припадає на 
комунальний рівень (близько 10% комуналь-
ного бюджету), а 35% – на земельний. Це дає 
змогу надавати допомогу молодим людям 
більш адресно, з урахуванням локальних і 
регіональних соціально-економічних реалій і 
потреб [3, c. 126].

У Великій Британії створені і діють моло-
діжні служби, які планують свою діяльність, 
визначаючи потреби молоді кожної конкрет-
ної громади шляхом проведення локальних 
соціально-економічних досліджень індивіду-
альних бесід з молоддю, а також розробля-
ються програми для молоді.

В західних країнах ефективним механіз-
мом реалізації молодіжної політики є довго-
строкові стратегії розвитку, середньострокові 
та короткострокові молодіжні програми. Під 
час реалізації молодіжних програм акцент 
робиться на зусиллях місцевих органів влади, 
які більше наближені до конкретних спожива-
чів і враховують особливості конкретної тери-
торії, де реалізується молодіжна політика.

Ресурсне забезпечення є істотним для 
провадження молодіжної політики. Прак-
тично всі країни зіштовхнулися з необхідністю 
збільшення кількості фінансових ресурсів на 
реалізацію молодіжної політики. Зі світового 
досвіду уряди країн найчастіше викорис-
товують такі фінансово-економічні заходи: 
бюджетне фінансування; гранти, кредити, 
субсидії для молоді; податкові пільги; добро-
вільні майнові внески фізичних і юридичних 
осіб; виділення соціальних засобів для при-
ватних підприємств. Окрім того, все більшого 
значення набувають позабюджетні і додаткові 
джерела фінансування міжнародних організа-
цій, таких як, зокрема, Рада Європи, Європей-
ський Союз, Організація Об’єднаних Націй, 
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Всесвітня організація охорони здоров’я, 
Європейська асоціація молодіжної інформа-
ції і консультування.

На думку більшості опитаної молоді, під-
вищення розмірів допомоги на дітей (63,5%) 
і надання молодим сім’ям кредитів на будів-
ництво та придбання житла (56,1%) є найне-
обхіднішими заходами з боку держави задля 
допомоги молодим сім’ям. Крім того, молодь 
вважає, що держава повинна розширити та 
покращити роботу мереж дошкільних закла-
дів (31,3%), надавати разову матеріальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям (24,2%), а 
також земельні ділянки і кредити для ведення 
особистого господарства (20,9%), кредити 
на придбання предметів довготривалого 
використання (20,7%), а також скорочувати 
робочий день або робочий тиждень батькам 
(20,6%) (табл. 2).

Важливим показником життєвого рівня 
молодих сімей є стан забезпечення належ-
ними умовами проживання. В Україні діє 
Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву. За звітні роки його 
діяльності на початок 2016 р. ним було надано 
10 450 пільгових довготермінових кредитів, 
зокрема 861,357 млн. грн. за рахунок коштів 
державного бюджету і 393,889 млн. грн. за 
рахунок коштів місцевих бюджетів [4].

У 2017 р. Кабінет Міністрів України збіль-
шив статутний капітал Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому будівни-
цтву на 28 млн. грн. Крім того, на пільгові жит-
лові кредити місцевими бюджетами всіх рівнів 
у цьому році передбачено ще 101,9 млн. [5].

У Європі на соціальні житлові програми 
виділяються значні кошти: від 0,1‒0,3 ВВП в 
Італії та Греції до 1,2‒1,4% у Фінляндії, Данії 
та Австрії [6].

Для забезпечення доступним житлом у 
Західній Європі, Азії та Америці діє чимало 
житлових програм, які є частиною ширших 
програм розвитку будівельної галузі. В бага-
тьох країнах паралельно діють як програми 
доступного житла, спрямовані на ширші вер-
стви населення, так і програми соціального 
житла, спрямовані на малозабезпечені та 
соціально вразливі категорії громадян.

Під час вивчення цієї проблеми привер-
тає увагу насамперед американська схема 
будівництва доступного житла, яка харак-
теризується регульованим урядом США 
іпотечним кредитуванням. Соціальні про-
грами зводяться до пільгового кредитування 
соціально вразливих груп населення. Іпо-
течні кредити, видані на первинному ринку, 
сек’юритизуються на вторинному шляхом 
випуску іпотечних боргових цінних паперів. 

Таблиця 1
Розподіл відповідей на питання «Чи відчуваєте Ви особисто будь-яку  

підтримку молоді з боку держави?»,%
Центр Північ Схід Південь Захід Київ

Ні 63,7 77,6 57,8 52,0 70,6 54,7
Дуже незначну 24,9 15,1 34,3 20,9 32,0 29,1
Важко відповісти 7,0 5,3 4,9 5,2 7,8 9,3
Так, істотну 4,5 2,0 3,1 3,3 8,2 7,0

Джерело: [1, c. 81]

Таблиця 2
Розподіл відповідей на запитання «Які види допомоги молодій сім’ї  

з боку держави Ви вважаєте найбільш необхідними?»,%
Підвищення розмірів допомоги на дітей 63,5
Надання молодим сім’ям кредитів на будівництво, на придбання житла 56,1
Розширення та покращення роботи мережі дошкільних закладів 31,3
Разова матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям 24,2
Надання земельних ділянок і кредитів для ведення особистого господарства 20,9
Надання кредитів на придбання предметів довготривалого використання 20,7
Скорочення робочого дня або робочого тижня батькам 20,6
Інше (допомога з пошуком роботи, покращення медичної допомоги для дітей, 
психологічний супровід) 0,6

Важко відповісти 8,3
Джерело: [1, с. 19]
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На вторинному ринку частка іпотечних цін-
них паперів держави складає 90%. Кредити в 
США отримуються на термін від 3 до 30 років 
на 70% вартості нерухомості. Процентна 
ставка коливається від 2,5% до 8%.

У Великій Британії значна частина британ-
ської молоді розв’язує свої житлові проблеми 
шляхом покупки першого житла в межах Наці-
ональної програми доступного житла держав-
них житлових асоціацій.

У Франції державна підтримка будівництва 
й придбання громадянами (зокрема, моло-
дими, які не є окремою пільговою категорією) 
житла здійснюється у формі державних іпо-
течних житлових кредитів (такі кредити нада-
ються домогосподарствам з низьким рівнем 
доходів, держава встановлює максимальну 
відсоткову ставку, компенсуючи кредитору 
різницю між нею і ринковою ставкою); іпотеч-
них кредитів із нульовою відсотковою став-
кою (надаються тільки домогосподарствам, 
які протягом двох останніх років не мали 
власного житла й дохід яких нижчий від вста-
новленого значення). Крім пільгових кредитів, 
передбачено субсидії на поліпшення власного 
житла, яка може сягати 20% вартості поліп-
шення (до 2 тис. євро), та податкові пільги у 
вигляді зменшення ПДВ та різних податкових 
відрахувань.

В сучасних умовах вирішення житлової 
проблеми на підставі підвищення доступності 
житла для більшої частини населення та 
збільшення частки власників житла є найваж-
ливішим соціально-економічним завданням 
України.

Молоде населення є найперспективнішим 
ресурсом на ринку праці, носієм найновіших 
знань досягнень науки і техніки, генератором 
новаторських та креативних ідей. Для кож-
ної країни надзвичайно велике значення має 
рівень зайнятості молоді як економічно актив-
ного населення.

Із загальної кількості безробітних 
1,3 млн. осіб, або 78,5%, раніше працювали, а 
інші 0,4 млн. осіб шукали роботу вперше та не 
мали досвіду роботи. До останньої категорії 
переважно належала молодь, яка була непра-
цевлаштована після закінчення навчальних 
закладів. Зокрема, серед таких безробітних у 
2016 р. частка осіб віком 15–24 роки складала 
83,0%, у віці 25–29 років – 13,6% [7, c. 8].

Найвищий рівень безробіття (за методоло-
гією МОП) спостерігався серед молоді віком 
15–24 роки, а саме 23%, віком 25–29 роки – 
11,7%, а найнижчий – серед осіб віком 30–34 
роки, а саме 8,9%.

Молодіжне безробіття та відсутність 
доступного житла є основною проблемою 
молоді. На сприяння продуктивній зайнятості 
молодих громадян спрямований Закон Укра-
їни «Про зайнятість населення», який вступив 
в силу з 1 січня 2013 р. Відповідно до Закону 
молодь має додаткові гарантії у сприянні пра-
цевлаштуванню: підприємствам, установам 
та організаціям з чисельністю штатних пра-
цівників понад 20 осіб встановлюється квота у 
розмірі 5 відсотків середньооблікової чисель-
ності штатних працівників за попередній 
календарний рік; державна підтримка моло-
дих спеціалістів, які працевлаштовуються 
на селі; передбачено стажування студентів 
вищих, учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів у роботодавців з відкриттям тру-
дової книжки [8].

Результативною формою сприяння зайня-
тості молоді є розвиток підприємницької 
діяльності. Серед молоді, що проживає у 
місті, особи, які займалися підприємницькою 
діяльністю, складають 1,5%, у сільській місце-
вості – 1,3% [1].

Міжнародна практика регулювання ринку 
робочої сили володіє значним арсеналом 
заходів, що використовуються залежно від 
рівня економічного розвитку країни і цілей 
економічної політики, які можуть та мають 
бути використані в процесі реформування 
економіки в нашій країні.

Аналізуючи досвід вирішення проблем 
зайнятості молоді в Польщі, слід відзначити, 
що у цій країні дуже активно діють організа-
ції роботодавців, такі як Конфедерація поль-
ських роботодавців, Польська конфедера-
ція приватних роботодавців, Business Centre 
Club, селянські профспілки. Представники 
даних організацій беруть активну участь у 
законодавчо-правовій сфері щодо діяльності 
підприємств, податкового ринку й ринку праці 
та сприяють підтримці молоді на відповідних 
сегментах ринку праці.

У Великобританії особлива увага при-
діляється стимулюванню самозайнятості 
населення,стимулюванню розвитку малого 
і середнього бізнесу. За підтримки муніци-
пальних властей безробітні можуть заснувати 
власний бізнес або у вигляді мікрофірм (тра-
диційних приватних малих підприємств, які 
обслуговують місцевий ринок), або у вигляді 
підприємств третього сектору (підприємств 
кооперативного типу, створених особами міс-
цевої общини за допомогою або фондів вза-
ємодопомоги, або пожертв неурядових орга-
нізацій) [9, c. 163].
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Як засвідчує досвід Франції, 1/4 усіх фірм, 
що утворилися за останні роки, фінансува-
лися за рахунок коштів державного страху-
вання з безробіття [9, c. 162]. Тому доцільним 
в Україні є започаткування виплат молодим 
безробітним усієї суми дотації з безробіття 
за максимальний термін за умови відкриття 
ними власної справи, що сприяло б ство-
ренню нових робочих місць.

Актуальною для молодих українських під-
приємців є проблема належного кредиту-
вання з боку держави. З огляду на зарубіжний 
досвід, де молодий підприємець має можли-
вість розпочати власний бізнес за підтримки з 
боку держави, слід сказати, що в Україні цього 
бракує.

Молодіжне безробіття сьогодні є пробле-
мою України, яка потребує негайного вирі-
шення з вивченням та запозиченням досвіду 
інших країн, впровадженням сумісних зусиль 
з боку державних органів та громадських 
організації у боротьбі з цими суспільними яви-
щами.

Висновки з цього дослідження. Подаль-
ший розвиток України найбільшою мірою 
залежить від забезпечення гідних умов для 
життєдіяльності молоді. Отже, в умовах 
модернізації економіки, інноваційних техноло-
гій, зростаючих вимог до людського капіталу 
державна молодіжна політика повинна стати 
інструментом розвитку й перетворення, про-
гресу країни. Першочерговими завданнями 
держави є створення сприятливого бізнес-
клімату, сприяння започаткуванню власної 
справи, підтримка підприємницьких ініціатив 
молоді шляхом пільгового державного креди-
тування, запровадження ефективних механіз-
мів партнерства та взаємодії з громадськими 
і благодійними організаціями, державне 
методичне та фінансове сприяння діяльності 
молодіжним організаціям, залучення коштів 
місцевих бюджетів та позабюджетних коштів 
для фінансування молодіжних програм, сти-
мулювання нових механізмів та пошук нових 
джерел фінансування реалізації молодіжного 
напряму.
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У статті досліджено сучасний стан малого бізнесу в Україні. Також у статті проаналізовано правові засади 
підтримки малого бізнесу в контексті регіоналізації державного управління економікою. Визначено правові 
засади підтримки малого бізнесу на наднаціональному, державному та регіональному рівнях. В результаті 
дослідження запропоновано шляхи подолання проблем підтримки державою малого бізнесу.

Ключові слова: бізнес, малий бізнес, державне управління економікою, державна підтримка.

Табинский В.А., Калашник Н.В., Калмыков Д.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

В статье исследовано современное состояние малого бизнеса в Украине. Также в статье проанализирова-
ны правовые основы поддержки малого бизнеса в контексте регионализации государственного управления 
экономикой. Определены правовые основы поддержки малого бизнеса на государственном и региональном 
уровнях. В ходе исследования найдены способы решения проблем поддержки государством малого бизнеса.

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, государственное управление экономикой, государственная 
поддержка.

Tabinsky V.A., Kalashnik N.V., Kalmykov D.V. STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS AS A FACTOR OF SO-
CIAL POLICY OF THE STATE

The article analyzes the current state of small business in Ukraine. The article also analyzed the legal basis 
to support small businesses in the context of regionalization of state economic management. Defined legal basis 
to support small businesses at the supranational, national and regional levels. During the research, ways to solve 
problems of state support for small businesses.

Keywords:  business, small business, public administration, economics, government support.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних європейських країнах 
малий бізнес виступає основою соціально-
економічного розвитку, він є середнім класом, 
який є базою для стабільного розвитку еконо-
міки. Діяльність малого бізнесу орієнтована 
перш за все на місцевий ринок, тому він має 
виступати базою для формування раціональ-
ної структури місцевої економіки та сприяти 
розвитку конкретного регіону. За таких умов 
логічним та доречним є питання наділення 
регіональних та місцевих органів влади 
повноваженнями щодо підтримки та стиму-
лювання розвитку підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження природи малого бізнесу, 
його місця та ролі в розвинутих ринкових 
економіках, реагування на заходи держав-

ного регулювання та підтримки є об’єктом 
уваги таких зарубіжних вчених, як Т. Бартік, 
В. Баумоль, А. Брунетті, М. Вайт, Б. Ведер, 
П. Вестхед, Д. Гнявеллі, М. Портер, П. Рей-
нольдс, Х. Смітс, Й. Шумпетер. Проблеми 
державної підтримки малого бізнесу ставили 
і вирішували в контексті фундаменталь-
них досліджень державного регулювання 
підприємницької діяльності українські нау-
ковці. Н.І. Галан розглядала основні напрями 
державної підтримки малих та середніх під-
приємств в Європейському Союзі. О.А. Кири-
ченко сформулював стратегію розвитку 
малого бізнесу в Україні.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження функ-
ціонування деяких аспектів державної під-
тримки малого бізнесу в Україні.ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 Н
А
Ц

ІО
Н

А
Л

ЬН
И

М
 Г

О
СП

ОД
А
РС

ТВ
О

М



127

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Найважливішим завданням держав-
ної влади є забезпечення інтересів населення, 
досягнення його добробуту. Соціальну полі-
тику можна визначити як діяльність держави 
й інших суспільних інститутів, спрямовану 
на прогресивний розвиток соціальної сфери, 
вдосконалення умов, способу і якості життя 
людей, забезпечення певної частини їхніх жит-
тєвих потреб, надання громадянам необхід-
ної соціальної підтримки, допомоги і захисту. 
Одним із напрямів соціальної політики слід 
вважати підтримку держави малого бізнесу.

Кінцевий результат державної соціальної 
політики досягається завдяки діяльності не 
тільки держави та її інститутів, але й інших 
суб’єктів, що здійснюють власну соціальну 
політику, яка так чи інакше співпадає з дер-
жавною в рамках наявного правового поля [1].

При цьому важливо зазначити, що у низки 
суб’єктів соціальної політики ключова роль 
належить саме державі, оскільки інші при-
ватні суб’єкти державної соціальної політики 
виступають як інститути досягнення поставле-
них державою цілей і функціонують у рамках, 
заданих державою. Таким чином, держава 
для досягнення своїх цілей діє через багатьох 
суб’єктів різних видів діяльності, які можуть 
вважатися суб’єктами державної соціальної 
політики тільки тією мірою, якою вони забез-
печують поставлені державою соціальні цілі.

Основні зусилля держави в реалізації 
соціальної політики зосереджені на забез-
печенні соціальної стабільності суспільства, 
його соціальної безпеки. Саме малий бізнес 
значною мірою сприяє мінімізації соціальної 
напруги, соціальних конфліктів і суперечнос-
тей у суспільстві, стає інструментом забезпе-
чення та гарантування соціальних стандартів 
життя, що є одним із завдань формування 
дієвої, активної, конструктивної державної 
соціальної політики. Партнерство держави 
та малого бізнесу дасть змогу зміцнити інсти-
тути державності, вирішити низку соціальних 
проблем у частині зниження рівня безробіття, 
подолання зубожіння населення.

Заходи державної підтримки малого під-
приємництва поділяються на 2 види впливу: 
прямий і непрямий. До прямого впливу можна 
віднести, наприклад, безпосереднє введення 
податкових пільг для малих та середніх фірм, 
виділення бюджетних коштів для пільгового 
фінансування їх перспективних інвестиційних 
проектів, надання у безоплатне користування 
або оренду малим підприємствам держав-
ного майна [2].

Непряма підтримка малих підприємств 
здійснюється державою опосередковано, 
тобто через стимулювання великих і серед-
ніх корпорацій, банків, страхових компаній, 
громадських організацій, а також залучення 
елементів інфраструктури малого бізнесу, 
які забезпечують загальні умови його роз-
витку (навчальних центрів, бізнес-інкубато-
рів, технопарків, лізингових, консалтингових, 
аудиторських, юридичних фірм). До непря-
мого виду можуть віднестися такі форми 
підтримки, як виділення субвенцій і дотацій 
регіонам і муніципальним утворенням як пре-
міювання за високий рівень розвитку малого 
підприємництва.

До функціонального напряму державної 
підтримки можна віднести три види підтримки: 
організаційно-маркетингову, фінансово-
податкову і майнову. Перший із перерахова-
них видів підтримки охоплює заходи, пов’язані 
з регламентуванням діяльності малих підпри-
ємств, а також зі створенням різних структур, 
що надають послуги малому бізнесу. До них 
належать, наприклад, спрощена реєстрація 
суб’єктів малого підприємництва, надання 
маркетингової інформації на пільгових заса-
дах, проведення консалтингу і аудиту. До 
фінансово-податкового виду підтримки від-
носяться різні форми прямого і непрямого 
фінансування малого бізнесу і застосування 
податкових важелів для стимулювання його 
розвитку. В цю групу входять надання подат-
кових і митних пільг, стимулювання банків 
і страхових компаній до кредитування або 
страхування малих підприємств; фінансові і 
податкові форми державної підтримки малого 
підприємництва.

Майновий вид підтримки малого бізнесу 
передбачає активне залучення в цей про-
цес державної і муніципальної власності (до 
того ж не лише матеріальної, але й інтелекту-
альної); наприклад, впровадження на малих 
та середніх підприємствах нових технологій, 
проведення лізингових операцій, застосу-
вання гарантійних механізмів із використан-
ням державного майна [2].

Внутрішні проблеми можуть часто вирішу-
ватися самими малими підприємствами на 
місцевому рівні, подолання багатьох зовніш-
ніх бар’єрів вимагає дій з боку держави на 
регіональному рівні. Одна з основних трудно-
щів у розв’язані «зовнішніх» проблем полягає 
у тому, що заходи, прийняті різними держав-
ними установами в підтримку малого підпри-
ємництва, та плани/програми дії для їхнього 
впровадження зазвичай погано скоордино-
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вані. Важко розділити відповідальність за 
приведення в життя політики, коли функції 
виконавчої влади й розподіл компетенції в 
бюджетній, податковій, кредитно-фінансовій 
й тарифній сферах не складаються в єдину 
політику підтримки малого підприємництва. 
Тому державі вкрай необхідно сконцентрува-
тися на усуненні протиріч між різними устано-
вами (регіональними, секторальними, галу-
зевими), що мають відношення до малого 
бізнесу [3, с. 146].

Політика держави щодо малого бізнесу 
виявляється, по-перше, у створенні законо-
давчої основи функціонування малих підпри-
ємств, а по-друге, у формуванні громадської 
думки щодо цього важливого сектору еконо-
міки держави.

Згідно зі статистичними даними стану 
малого підприємництва в розвинених країнах 
з найбільшою часткою та даними за ступенем 
фінансової підтримки найбільш популярним 
заходом державної підтримки малого підпри-
ємництва практично у всіх країнах виступає 
надання державних гарантій за кредитами 
малому бізнесу. Практично всі країни, вказані 
в табл. 1 (за винятком Ірландії і Нової Зелан-
дії), мають свої державні гарантійні програми.

Таким чином, аналіз міжнародної практики 
державної підтримки малого бізнесу в розви-
нених країнах дає змогу окреслити такі тен-
денції.

1) уряди більшості країн світу розглядають 
сприяння розвитку сегменту малого бізнесу 
як основу державної економічної політики, 
щорічно ініціюють численні державні про-
грами вартістю в десятки мільярдів доларів;

2) ключовими інструментами підтримки 
виступають фінансова та інфраструктурна, 
консалтингова, інформаційна підтримка, 
сприяння експорту;

3) пріоритетними цілями програм під-
тримки малого бізнесу виступають створення 
нових підприємств, підтримка інновацій і 
використання нових технологій, підвищення 
конкурентоздатності продукції, особливо на 
світових ринках, створення нових робочих 
місць, розвиток окремих регіонів і галузей.

Сьогодні в Україні практично відсутня 
цілісна державна політика щодо підтримки 
і розвитку малих підприємств як система 
послідовних та взаємопов’язаних кроків з 
чітко визначеними завданнями, напрямами й 
очікуваними результатами. Дії органів публіч-
ної влади демонструють недостатнє усві-
домлення значення малих підприємств для 
національної економіки, а проявами цього є 
непослідовність та несистемність рішень, які 
ними приймаються.

Нижче сформульовано та подано пропози-
ції щодо системи політичних заходів та кроків у 
сфері підтримки розвитку малих підприємств. 
Пропозиції щодо основних засад державної 

Таблиця 1
Державна політика підтримки малого бізнесу, яка стосується підвищення  

доступності фінансування
Заходи державної підтримки МСБ Держава

Збільшення обсягів підтримки у вигляді 
гарантій за кредитами МСБ

Великобританія, Данія, Іспанія, Італія, Канада, 
Нідерланди, Південна Корея, Словаччина, Сло-
венія, США, Таїланд, Угорщина, Фінляндія, Чилі, 

Швейцарія
Надання особливих умов за гарантіями 
для стартап-бізнесу Данія, Канада, Нідерланди

Збільшення державних гарантій за екс-
портними операціями

Великобританія, Данія, Іспанія, Канада, Нідерланди, 
Нова Зеландія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція

Збільшення частки прямого фінансу-
вання

Іспанія, Канада, Південна Корея, Сербія, Словенія, 
Угорщина, Чилі

Субсидування відсоткових ставок Великобританія, Іспанія, Португалія, Росія, Туреч-
чина, Угорщина

Податкові пільги, відстрочка платежів Великобританія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нова 
Зеландія, Росія, Франція

Об’єднання банків, які спеціалізуються 
на кредитуванні МСБ, зокрема ті, які 
кредитують МСБ з негативною відсо-
тковою ставкою

Данія, Ірландія

Фондування Центральним банком кре-
дитних організацій Великобританія

Джерело: [4, с. 647]
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політики спрямовано на вирішення (мініміза-
цію впливу) найгостріших проблем розвитку 
малих підприємств в Україні, визначених за 
результатами фахових досліджень у сфері 
малих підприємств та секторальних дискусій.

При цьому передбачається, що певна час-
тина необхідних змін буде досягнута через 
ринкові механізми (економічну конкуренцію, 
саморегулювання професійних об’єднань, 
збалансування попиту та пропозиції), а також 

через політичну волю самих суб’єктів малих 
підприємств до кардинальних реформ.

Відповідно до Конституції України правові 
засади і гарантії підприємництва, правила 
конкуренції та норми антимонопольного регу-
лювання визначаються виключно законами 
України (п. 8 ч. 1 ст. 92). Таким чином, саме 
закони складають основу правового регулю-
вання підприємництва в Україні та врегульову-
ють найважливіші правовідносини у цій сфері.

Таблиця 2
Пропозиції щодо системи політичних заходів та кроків у сфері підтримки  

розвитку малого бізнесу
Проблеми та 
перешкоди Заходи (інструменти) Ризики або обмеження

1. Нерівноправ-
ність відносин 
суб’єктів малих 
підприємств та 
органів публічної 
влади

1) чітке визначення повноважень органів 
публічної влади у відносинах з суб’єктами гос-
подарювання та способів (форм) здійснення 
таких повноважень;
2) чітка регламентація реєстраційних, 
дозвільно-погоджувальних процедур, порядку 
здійснення державного контролю (нагляду);
3) розширення сервісних i консультативних 
функцій та обов’язків органів публічної влади;
4) запровадження дієвого механізму консуль-
тацій органів публічної влади з представни-
ками малих підприємств.

Протидія частини поса-
довців; орієнтованість 
системи на виявлення 
правопорушень та при-
тягнення підприємців до 
відповідальності; брак 
позитивного досвіду 
участі малих підпри-
ємств у формуванні та 
реалізації державної 
політики

2. Поширеність 
корупції в органах 
публічної влади

1) розширення застосування декларативного 
принципу та принципу мовчазної згоди у від-
носинах суб’єктів господарювання з органами 
публічної влади; Протидія корумпованих 

посадовців і підприєм-
ців; усталені в суспіль-
стві корупційні традиції i 
механізми

2) чітка регламентація здійснення адміністра-
тивних процедур та порядку надання адміні-
стративних послуг;
3) впровадження електронного врядування 
(зокрема, електронного цифрового підпису та 
електронних послуг).

Джерело: [6, с. 60]

Таблиця 3
Пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання  

основних аспектів малого бізнесу
Сфера 

законодавчого 
регулювання

Зміст пропонованих змін

Загальні засади  
підприємництва

спрощення порядку започаткування та припинення підприємницької 
діяльності; усунення невиправданих вимог, перепон, адміністратив-
них обмежень; лібералізація та забезпечення стабільності договір-
них відносин

Державний нагляд 
(контроль)

уточнення та звуження повноважень органів державного нагляду 
(контролю) та їх посадових осіб; визначення чіткого порядку засто-
сування адміністративних санкцій та заходів; посилення правових 
гарантій для суб’єктів господарювання під час здійснення заходів 
державного нагляду (контролю)

Ліцензування та 
дозвільна діяльність

скорочення переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, 
та документів дозвільного характеру; спрощення та конкретизація 
порядку видачі ліцензій та документів дозвільного характеру
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Сьогодні в Україні діє значна кількість зако-
нів, що врегульовують різні аспекти малих 
підприємств. Тому пропозиції щодо реформу-
вання законодавчих засад малих підприємств 
передбачають здебільшого внесення змін до 
чинних законів, а також скасування невиправ-
даних (неефективних) регулювань.

Водночас пропозиції щодо прийняття нових 
законів передбачають цільове (точкове) нор-
мативне втручання в нерегульовані правовід-
носини, які об’єктивно його потребують.

Цілями пропонованого втручання до зако-
нодавчого регулювання у сфері малих підпри-
ємств є:

– утвердження реальної свободи та спро-
щення умов здійснення підприємницької 
діяльності;

– побудова конструктивного партнерства 
держави (територіальних громад) та підпри-
ємців;

– усунення бюрократичних перепон, змен-
шення адміністративного впливу та фіскаль-

ного навантаження на суб’єктів малих підпри-
ємств;

– зниження монополістичного впливу вели-
ких підприємств на суб’єктів малих підпри-
ємств;

– захист малих підприємств від зловжи-
вань владними повноваженнями з боку орга-
нів публічної влади та їх посадових осіб.

Висновки з цього дослідження. Розвиток 
малого бізнесу в Україні є істотним недовико-
ристаним резервом економічного зростання. 
Його активізація є одним з ключових пріорите-
тів регулювання соціально-економічного роз-
витку економіки України.

Отже, прискорення розвитку малого біз-
несу в Україні може бути здійснено шляхом 
його зваженої та цілеспрямованої держав-
ної підтримки, особливості формування якої 
мають враховувати наявність великого попиту 
з боку потенційних реципієнтів та жорстку 
обмеженість ресурсів, що можуть бути вико-
ристані для її формування.
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Алокаційний ефект суб’єктів державного 
підприємництва для розвитку національної економіки: 

методичні та прикладні аспекти
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аспірант кафедри менеджменту та публічного управління
Тернопільського національного економічного університету

У статті державне підприємництво розглянуто як один із визначальних факторів територіально-просто-
рового розвитку національної економіки. Ідентифіковано регіони з максимальною та мінімальною питомою 
вагою державних підприємств у структурі організаційно-правових форм власності з метою виокремлення 
територій, потенційно придатних для апробації пілотних проектів зі створення різногалузевих регіональних 
кластерів. В контексті виявлених у процесі дослідження недоліків сформовано пропозиції щодо підвищення 
значимості державного підприємництва як інструмента держави з управління національною економікою, зо-
крема, на регіональному рівні, а також окреслено перспективи подальших досліджень.

Ключові слова: державне підприємництво, державна регіональна політика, приватизація, управління на-
ціональною економікою, кластерний підхід.

Тынская И.И. АЛЛОКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

В статье государственное предпринимательство рассмотрено как один из основополагающих факторов 
территориально-пространственного развития национальной экономики. Идентифицированы регионы с мак-
симальным и минимальным удельным весом государственных предприятий в структуре организационно-
правовых форм собственности с целью определения территорий, потенциально подходящих для апробации 
пилотных проектов по созданию разноотраслевых региональных кластеров. В контексте обнаруженных в 
процессе исследования недостатков сформированы предложения касательно повышения значимости госу-
дарственного предпринимательства как инструмента государства по управлению национальной экономикой, 
в частности, на региональном уровне, а также намечены перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: государственное предпринимательство, государственная региональная политика, при-
ватизация, управление национальной экономикой, кластерный поход.

Tynska I.I. ALLOCATION EFFECT OF STATE ENTREPRENEURSHIP ENTITIES FOR NATIONAL ECONOMY 
DEVELOPMENT: METHODICAL AND APPLIED ASPECTS

State entrepreneurship is considered as one of the determinative factors for territorial development of national 
economy in the article. Regions with maximum and minimum wages of state enterprises in the ownership structure 
were identified in order to propose potentially suitable territories for approbation of established regional wide spe-
cialized clusters as a pilot projects. According to discovered while investigation process disadvantages, proposals 
on how to improve the influence of state entrepreneurship as its instrument for managing national economy were 
formulated with defining perspectives of further studies.

Keywords:  state entrepreneurship, state regional politics, privatization, management of national economy, clus-
ter approach.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Тривалий період часу реалізація 
державної економічної політики зводилася 
до необхідності досягнення планових макро-
економічних показників, однак наслідки таких 
дій не проектувалися у галузево-секторальну 
і територіально-просторову площини. Попри 
це, державне підприємництво позиціонува-
лося як державний інструмент з управління 
національною економікою здебільшого на 
макрорівні, тобто ігнорувалася його поліфунк-
ціональна природа.

Неоднозначне розуміння місця та ролі дер-
жавних підприємств у розвитку регіонів країни 
в період інтенсивних структурно-інституційних 
перетворень призвело до того, що акумульо-
ваний ними економічний потенціал був розпо-
ділений державою нерівномірно. Подальше 
безпідставне та алогічне скорочення їх кіль-
кості, збереження високого рівня концентра-
ції в межах окремих територій та консервація 
наявних регіональних диспропорцій соці-
ально-економічного характеру несуть суттєву 
загрозу національній безпеці країни. ЕК
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Моніторинг наукових праць вітчизняних 
(С. Біла [1], Е. Лібанова [2], А. Мельник [3], 
М. Мельник [4], О. Синютка [5]) та зарубіжних 
(Г. Дурантон [6], К. Кетельс [6], Е. Куценко [6], 
І. Ффоукс-Вільям [7]) вчених підтвердив важ-
ливість та дискусійність окресленої пробле-
матики дослідження.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Оскільки й досі не 
вироблено єдиного підходу до визначення 
(вимірювання) алокаційного ефекту суб’єктів 
державного підприємництва, наслідків його 
впливу для розвитку регіонів і національної 
економіки загалом, доцільним є продовження 
наукових пошуків у вибраному напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). З огляду на активізацію рефор-
маційно-трансформаційних процесів всере-
дині країни, одним із пріоритетних завдань 
критичної маси запланованих перетворень 
є необхідність чіткого окреслення функціо-
нально-цільового навантаження державного 
підприємництва на регіональному рівні (вихо-
дячи з орієнтирів, затверджених в рамках 
Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 р.), що вимагає проведення 
територіально-просторової діагностики про-
порційності алокації державних підприємств 
(ДП) в регіонах України на основі статистич-
ної оцінки кількості ДП; аналізу динаміки при-
ватизації об’єктів державної форми власності 
у статиці та динаміці; класифікації регіонів 
залежно від вихідних параметрів, що відо-
бражають зміну державної підприємницької 
активності у регіонах.

Отримані результати теоретично-емпі-
ричних розвідок будуть використані під час 
аргументації сформованих пропозицій, спря-
мованих на підвищення ефективності вико-
ристання державного підприємництва щодо 
забезпечення конвергенції регіонів України за 
рівнем економічного розвитку з використан-
ням інноваційних підходів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Попередні практики з реформування 
державного сектору перш за все передбачали 
оптимізацію його масштабів шляхом скоро-
чення кількості суб’єктів державного підпри-
ємництва в умовах відсутності узгодженої кри-
теріальної бази відбору ДП до приватизації та 
концептуально обрамленої приватизаційної 
доктрини. Внаслідок цього утворилися так зва-
ний ефект колії, що обумовлює інерційне роз-
міщення продуктивних сил державою з 1990-х 
рр. ХХ ст., а також алокаційний ефект (пози-

тивний/негативний) від збереження або про-
дажу об’єктів державної власності, значимість 
якого була недооцінена під час реалізації дер-
жавної регіональної, територіально-просторо-
вої та галузевої політики за останні 25 років.

Через вищезазначені прорахунки та нее-
фективність урядових дій в країні виокреми-
лись два типи регіонів: з високим або низь-
ким рівнем концентрації ДП [10]. Статистична 
інформація у табл. 1 підтверджує наявність 
географічних особливостей розміщення 
суб’єктів державного підприємництва, які 
виявляються у таких положеннях:

– середня питома вага ДП у структурній 
архітектоніці економіки регіонів є відносно 
стабільною величиною і становить 3,7% (при-
таманна Київській та Луганській областям);

– максимальне скупчення досліджуваних 
господарських одиниць знаходиться у м. Києві 
(21,5% у 2013–2015 рр.), коли мінімальне – у 
Волинській області (1,3% у 2013–2015 рр.);

– в окремих регіонах (Дніпропетровська, 
Харківська, Київська області та м. Київ) спо-
стерігається незначне збільшення концентра-
ції ДП за ступенем скорочення чисельності 
інших підприємницьких утворень;

– лише у Донецькій, Закарпатській, Луган-
ській, Миколаївській, Сумській і Херсонській 
областях простежується спадна динаміка від-
носної та абсолютної величин показника кіль-
кості суб’єктів державного підприємництва;

– у Хмельницькій (1,5%) та Чернівецькій 
(1,6%) областях, попри зменшення числа ДП, 
їх питома вага у загальному підсумку не змі-
нилася.

Графічна інтерпретація зміщення алока-
ційних центрів суб’єктів державного підпри-
ємництва представлена за допомогою мате-
матично-інженерної програми MathCad 15, 
яка дала змогу побудувати матрицю переваг 
з урахуванням фактору часу, коли значення 
показника питомої ваги ДП кожного із регіо-
нів порівнюється за 2005–2008 рр. і 2013–
2015 рр. (рис. 1).

Розглядалися також інші часові комбі-
нації (2005–2008 рр./2009–2012 рр.; 2009–
2012 рр./2013–2015 рр.), проте кінцевий 
результат виявився аналогічним до пред-
ставленого на рис. 1, а тому сукупність регі-
онів-центрів зосередження ДП, котрі, згідно зі 
щорічними Моніторингами соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів стали осередками 
акумулювання виробничого, інвестиційного, 
фінансового та трудового потенціалу країни, 
упродовж 2005–2015 рр. знаходилася у ква-
дранті Іq (м. Київ, Дніпропетровська, Доне-
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цька, Львівська, Одеська, Київська, Харків-
ська області) [9].

Зазначені території отримали статус 
метрополій з різновекторною функціональ-
ною спрямованістю (адміністративно-політич-
ною (м. Київ, м. Одеса, м. Львів); економічною 
(м. Київ, м. Дніпро); інноваційно-креатив-
ною (м. Київ, м. Дніпро, м. Львів, м. Харків); 
комунікаційною (м. Київ; м. Одеса, м. Львів, 
м. Харків); культурно-інформаційною (м. Київ, 
м. Львів, м. Одеса)), зокрема за рахунок при-
сутності низки великих ДП (ДП «Антонов» 
(м. Київ); ДП «Виробниче об’єднання «Пів-
денний машинобудівний завод ім. О.М. Мака-
рова»» (м. Дніпро); ПАТ «ХАРТРОН» (м. Хар-
ків); ПАТ «Турбоатом» (м. Харків); ДП Завод 
«Електроважмаш» (м. Харків); ПАТ «Азов-
маш» (Донецька область)), які несуть сис-
темно-, бюджетно- та містоутворююче наван-
таження, мають стратегічне значення для 
розвитку національної економіки загалом і 
можуть слугувати прикладами позитивного 
алокаційного ефекту.

Спираючись на статистичні дані за 2015  р., 
можна сказати, що ранжування регіонів за 

рівнем концентрації ДП у більш деталізова-
ному вигляді показує, що лише для 8 з них 
їх кількість перевищує 150 од., що, з одного 
боку, сприяє капіталізації економіки даних 
територій, підвищує відчуття соціального 
комфорту населення та дає змогу залучати 
більші обсяги інвестицій, адже держава осо-
бисто виступає гарантом повернення вкладе-
них коштів (табл. 2).

Однак, незважаючи на очевидні вигоди, 
уникнути негативних алокаційних ефектів 
практично неможливо, особливо за умов вну-
трішньої конфронтації та геополітичної неста-
більності. Так, у Донецькій області в 2015 р. 
було зафіксовано 563 ДП, діяльність яких нині 
блокується окупантами [8]. Така ж ситуація 
притаманна Луганській області (191 од.), що 
заважає державі забезпечувати населення 
суспільними благами достатньою мірою, під-
риває основи національної безпеки країни і 
посилює залежність від зовнішньої фінансо-
вої допомоги для відновлення зруйнованої 
інфраструктури, виробничих комплексів та 
підтримки переселенців, які постраждали від 
неправомірних дій держави-агресора [9; 10].

Інститут власності як структуроутворюючий 
елемент економіки регіонів дає змогу гово-

Рис. 1. Матриця переваг, що характеризує 
рівень алокаційної концентрації 

зареєстрованих у ЄДРПОУ державних 
підприємств у розрізі регіонів з урахуванням 

фактору часу
p58, p1315 – виокремлені дослідженням часові періоди для 
порівняння значень параметра, що розглядається;
n = 1..27 – кількість регіонів, нумерація яких відповідає 
загальнодержавним статистичним джерелам і стандартам;
s, q – змінні, що відображають межі осей матриці.
З переліку функцій програми MathСad 15 застосовано:
r = augment(n,r58, r1315) – об’єднання матриць за визна-
чені періоди часу;
r = csort(r,1) – сортування рядів значень матриці з ураху-
ванням фактору часу.

Джерело: побудовано автором на основі даних 
табл. 1 за допомогою графічного оператора 

програми MathCad15

Рис. 2. Матриця переваг, що групує регіони 
країни відповідно до інтенсивності 

проведення приватизаційної реформи  
у 2005–2008 рр. і 2013–2015 рр.*

* p58, p1315 – виокремлені дослідженням часові періоди 
для порівняння значень параметра, що розглядається;
n = 1..27 – кількість регіонів, нумерація яких відповідає 
загальнодержавним статистичним джерелам і стандартам;
s, q – змінні, що відображають межі осей матриці.
З переліку функцій програми MathСad 15 застосовано такі:
p = augment(n, p58,p1315) – об’єднання матриць за визна-
чені періоди часу;
p = csort(p,1) – сортування рядів значень матриць з ураху-
ванням фактору часу.

Джерело: побудовано автором на основі даних 
табл. 2 за допомогою графічного оператора 

програми MathCad15
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Таблиця 2
Групування регіонів відповідно до кількості представлених державних підприємств  

в структурі їх економік у 2015 р.
Кількість державних 

підприємств Перелік регіонів
Низький рівень концентрації

від 50 од. до 150 од.

Чернігівська (67 од.), Івано-Франківська (69 од.), Волинська (72 од.), 
Хмельницька (79 од.), Закарпатська (79 од.), Кіровоградська (81),  
Чернівецька (91 од.), Миколаївська (91 од.), Житомирська (92 од.), 
Полтавська (95 од.), Черкаська (103 од.), Тернопільська (112 од.), 
Вінницька (117 од.), Рівненська (117 од.), Запорізька (128 од.),  
Херсонська (138 од.), Сумська (146 од.) області*

Високий рівень концентрації
від 151 од. до 250 од. Луганська (191 од.) і Київська (227 од.) області
від 251 од. до 350 од. Одеська (277 од.) і Львівська (308 од.) області
від 351 од. до 450 од. Харківська область (401 од.)

від 451 од. і більше Донецька (563 од.) і Дніпропетровська (669 од.) області, м. Київ  
(1246 од.)

* Дані по тимчасово окупованій території України (м. Севастополь, АР Крим) відсутні.

Джерело: сформовано автором на основі [8]

Таблиця 3
Динаміка приватизації державних підприємств у розрізі регіонів України  

за відповідні періоди часу*
№
п/п Перелік областей 2005–2008 рр. (р58) 2009–2012 рр. (р912) 2013–2015 рр. (р1315)

од. % од. % од. %
1 Вінницька 131 5,6 93 11,6↑ 48 12,5↑
2 Волинська 57 2,4 14 1,8↓ 6 1,6↓
3 Дніпропетровська 103 4,4 36 4,5↑ 13 3,4↓
4 Донецька 203 8,7 40 5,0↓ 12 3,1↓
5 Житомирська 136 5,8 17 2,1↓ 15 3,9↑
6 Закарпатська 29 1,2 25 3,1↑ 7 1,8↓
7 Запорізька 155 6,6 25 3,1↓ 8 2,1↓
8 Івано-Франківська 28 1,2 6 0,8↓ 7 1,8↑
9 Київська 68 2,9 13 1,6↓ 5 1,3↓
10 Кіровоградська 29 1,2 7 0,9↓ 10 2,6↑
11 Луганська 113 4,8 28 3,5↓ 6 1,6↓
12 Львівська 161 6,9 90 11,3↑ 49 12,7↑
13 Миколаївська 125 5,4 49 6,1↑ 14 3,6↓
14 Одеська 78 3,3 23 2,9↓ 7 1,8↓
15 Полтавська 69 3,0 58 7,3↑ 19 4,9↓
16 Рівненська 122 5,2 13 1,6↓ 25 6,5↑
17 Сумська 53 2,3 20 2,5↑ 8 2,1↓
18 Тернопільська 47 2,0 19 2,4↑ 12 3,1↑
19 Харківська 200 8,6 60 7,5↓ 15 3,9↓
20 Херсонська 80 3,4 21 2,6↓ 7 1,8↓
21 Хмельницька 47 2,0 10 1,3↓ 19 4,9↑
22 Черкаська 71 3,0 25 3,1↑ 28 7,3↑
23 Чернівецька 23 0,9 4 0,5↓ 4 1,0↑
24 Чернігівська 68 2,9 18 2,3↓ 13 3,4↑
25 м. Київ 64 2,7 54 6,8↑ 10 2,6↓

26
м. Севастополь  
(тимчасово окупо-
вана територія) 

31 1,4 27 3,4↑ 13 3,4

27 АР Крим (тимчасово 
окупована територія) 41 1,8 4 0,5↓ 5 1,3↑

28 Загалом 2 332 100 799 100 385 100
* фактор часу є базовим під час проведення аналізу реалізації приватизаційних ініціатив у регіональному зрізі

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі [11]



136

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

рити про масштаби та ступінь їх залучення у 
реформаційні процеси, наприклад, привати-
зацію. Найбільш активно продаж об’єктів дер-
жавної власності відбувався у 2005–2008 рр. 
в межах Вінницької, Дніпропетровської, Доне-
цької, Житомирської, Запорізької, Луганської, 
Львівської, Миколаївської, Рівненської, Хар-
ківської областей. Паралельно найповільніші 
темпи приватизації спостерігалися у регіонах 
з низьким рівнем концентрації ДП (Івано-
Франківська, Кіровоградська, Закарпатська, 
Чернівецька, Хмельницька та інші області 
(табл. 3)).

Надалі у 2009–2012 рр. основну масу при-
ватизаційних надходжень забезпечували 
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, 
Львівська, Миколаївська, Полтавська, Харків-
ська області та м. Київ (табл. 3).

У 2013–2015 рр. приватизаційна ініціатива 
зросла у регіонах, які здебільшого відігра-
вали пасивну роль у реформі відносин влас-
ності (Житомирська, Черкаська, Чернігівська, 
Рівненська області), а зменшилася там, де 
вона відбувалася пришвидшеними темпами 
(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Луганська, Харківська області). Статус драй-
верів структурно-інституційних перетворень 
закріпили за собою Вінницька та Львівська 
області, які сьогодні розглядаються як тери-
торії метрополійного типу проєвропейського 
зразка.

Попередньо отримані висновки на основі 
проведеної оцінки та здійсненого аналізу 

досягнень приватизаційної реформи дали 
змогу побудувати ще одну матрицю, яка скла-
дається з 4 квадрантів і відображає тенденції 
щодо зміщення географічних центрів прива-
тизаційної активності у 2005–2008 рр. (р58) і 
2013–2015 рр. (р1315) (рис. 2).

Якщо квадрант I q охоплює регіони-лідери 
з високою кількістю переданих у приватну 
власність ДП, то квадрант IV q – вибірку регі-
онів-аутсайдерів приватизаційних процесів. 
Квадранти II q (регіони-споглядачі, де при-
ватизація у 2005–2008 рр. проводилася в 
малих обсягах, однак у 2013–2015 рр. вони 
суттєво зросли) і III q (регіони-фоловери, які 
у 2013–2015 рр. сповільнили темпи продажу 
ДП порівняно з 2005–2008 рр.) представлені 
регіонами (категорія «нестабільних»), які змі-
нювали своє положення у матричній площині 
залежно від значень вихідного параметра у 
конкретний період часу (табл. 4).

Такий регіональний розподіл ДП став 
однією з причин появи як регіонів-точок еко-
номічного зростання (регіональні центри яких 
виконують широкий спектр метрополійних 
функцій), так і монофункціональних регіонів 
у депресивному стані (які донедавна не були 
пріоритетними для держави як підприємця, 
інвестора та роботодавця), що дає змогу 
говорити про наявність як позитивного, так і 
негативного алокаційного ефекту суб’єктів 
державного підприємництва.

Висновки з цього дослідження. Резуль-
тати дослідження кількісної присутності 

Таблиця 4
Зведені результати матриць переваг, що характеризують динаміку приватизації 

державних підприємств упродовж 2005–2015 рр.*
I q II q III q IV q Нестабільні регіони

1. Вінницька обл. - - 2. Волинська обл. 3. Дніпропетровська обл. (І–ІІІ q)
12. Львівська обл. 6. Закарпатська обл. 4. Донецька обл. (І q–ІІІ q)
19. Харківська обл. 8. Івано-Франківська обл. 5. Житомирська обл. (ІІІ q–ІІ q)

9. Київська обл. 7. Запорізька обл. (ІІІ q–IV q)
10. Кіровоградська обл. 11. Луганська обл. (ІІІ q–IV q)
14. Одеська обл. 13. Миколаївська обл. (І q–ІІІ q)
17. Сумська обл. 15. Полтавська обл. (ІІ q–І q)
18. Тернопільська обл. 16. Рівненська обл. (ІІІ q–ІІ q)
20. Херсонська обл. 21. Хмельницька обл. (IV q–ІІ q)
23. Чернівецька обл. 22. Черкаська обл. (IV q–ІІ q)
24. Чернігівська обл. 25. м. Київ (ІІ q–ІІІ q)
26. м. Севастополь
27. АР Крим

* узагальнено на основі порівняння таких часових комбінацій: 2005–2008 рр./2009–2012 рр.; 2009–2012 рр./2013–
2015 рр.; 2005–2008 рр./2013–2015 рр.

Джерело: сформовано на основі авторських розрахунків, здійснених за допомогою операторів мате-
матично-інженерної програми MathCad 15 за аналогом матриці переваг, представленої на рис. 2
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суб’єктів державного підприємництва у регі-
ональному зрізі не є достатньою підставою 
для висновків про характер їх впливу на 
розвиток територій безпосередньої локації, 
адже відсутній широкий спектр інформації 
щодо внеску ДП у: 1) зміну структури еконо-
міки, зокрема, реального сектору, на користь 
виробництва з високою доданою вартістю 
та з пролонгованим ефектом; 2) форму-
вання валового регіонального продукту; 
3) забезпечення зайнятості населення; 
4) створення передумов для формування 
регіонів-полюсів економічного зростання, 
інноваційних центрів, регіональних класте-
рів; 5) досягнення цілей, зазначених у стра-
тегічних документах.

Приватизація ДП виявилася недостатньою 
мірою для реанімації авторитету державного 
підприємництва як інструмента держави з 
управління національною економікою, який 
повинен слугувати локомотивом позитивних 
структурно-інституційних зрушень на регіо-
нальному рівні. Ефективне використання його 
сильних сторін за умов невизначеності обста-
вин подальшого розгортання подій всере-
дині країни можливе на засадах партнерства 
державних інституцій, приватного бізнесу та 
сектору вищої освіти в рамках кластеризації 
регіонального розвитку, починаючи з міст-
метрополій, що здатні ретранслювати пози-
тивні зміни на суміжні території.

Отже, збереження та примноження пози-
тивного алокаційного ефекту суб’єктів дер-
жавного підприємництва передбачає:

– створення умов для ефективної реаліза-
ції внутрішнього потенціалу сталого розвитку 
регіонів завдяки ефективній державній регі-
ональній політиці з чітким позиціонуванням 
ролі державного підприємництва та розмеж-
уванням функцій органів виконавчої влади 
різних рівнів;

– підвищення конкурентоспроможності 
регіонів як на внутрішньому, так і на зовнішніх 
ринках з урахуванням можливостей підприєм-
ницької держави;

– вдосконалення сучасних імперативів 
територіально-просторового розвитку з утво-
ренням регіонів-еталонів, де сильні сторони 
державного підприємництва забезпечують 
економічне зростання;

– посилення значимості ролі регіонів у 
забезпеченні економічної безпеки держави, 
що вимагає перегляду приватизаційних 
рішень по відношенню до стратегічних дер-
жавних підприємств;

– розвиток людського потенціалу і форму-
вання класу висококваліфікованих працівни-
ків, зайнятість яких забезпечується державою;

– використання інноваційного потенціалу 
державного підприємництва для вирівню-
вання соціально-економічних умов розвитку 
територій;

– підвищення стандартів обліковості та під-
звітності державних підприємницьких утво-
рень;

– розгляд перспективи передачі у кому-
нальну власність окремих ДП, зорієнтованих 
на задоволення потреб певних регіонів;

– формування регіональних кластерів як 
способу підвищення функціонального статусу 
державного підприємництва (модель penta-
helix, модель потрійної спіралі Г. Іцковіца);

– коригування концентрації державних під-
приємств у галузевому та просторовому вимі-
рах;

– орієнтацію на зарубіжні практики зі ство-
рення мережевої економіки, що передбачає 
smart-спеціалізацію, впровадження прогресив-
них управлінських практик з організації страте-
гічного планування регіонального розвитку;

– популяризацію механізму державно-при-
ватного партнерства як способу досягнення 
синергетичного ефекту (єдності галузево-сек-
торального, територіально-просторового та 
організаційно-управлінського підходів під час 
прийняття управлінських рішень) у стимулю-
ванні якісних економічних змін з використан-
ням ефекту від масштабу на місцях тощо.

Раніше здійснені емпіричні спроби обґрун-
тувати необхідність державного втручання 
у формування регіональних кластерів не 
дали однозначної відповіді [4, с. 175–188; 
5, с. 91–92; 6, с. 8–10; 7]. Проте за сучасних 
реалій тільки вона володіє достатнім обся-
гом фінансових ресурсів, здатна попередити 
утворення монопольних ринків та зменшити 
розмір трансакційних витрат. Успішно функ-
ціонуючі кластери гарантують їй оптимізацію 
обсягів витрат, комерціалізацію діяльності ДП, 
відновлення міжгалузевої і міжрегіональної 
кооперації, конкурентоздатність національ-
них товаровиробників на глобальних ринках.

Сутність перспектив подальших дослі-
джень у цьому напрямі полягає в розробці 
теоретично-методичних вказівок та критері-
альної бази для практичного застосування під 
час створення об’єднань кластерного типу, 
ініційованих державою через механізм дер-
жавного підприємництва (за зразком Кремні-
євої долини).



138

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛІТЕРАТУРА:
1. Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку : аналіт. доп. / [С. Біла, О. Шевченко, В. Жук, 

В. Романова та ін.] ; за ред. С. Білої. – К. : НІСД, 2013. – 88 с.
2. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів : національна доповідь / за 

ред. Е. Лібанової, М. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.
3. Механізми реалізації регіональної структурної політики : [монографія] / [А. Мельник, Л. Лаврів, А. Васіна 

та ін.] ; за заг. ред. А. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 350 с.
4. Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : [моногра-

фія] / наук. ред. М. Мельник. – Львів : НАН України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень 
ім. М.І. Долішнього НАН України», 2016. – 552 с.

5. Синютка О. Метрополійні функції основних регіональних центрів України: оцінка рівня реалізації / 
О. Синютка // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1(34). – С. 90–94.

6. Куценко Е. Рациональная кластерная стратегия: маневрируя между провалами рынка и государства / 
Е. Куценко // Форсайт. – 2012. – Т. 6. – № 3. – С. 8–15.

7. Іфор Ффоукс-Вільямс про розвиток кластерів для побудови нової української економіки [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://innovations.com.ua/ua/interview/op-manage/19480/ifor-fouks-vilyams-rozvitok-
klasteriv-mozhe-stati-klyuchovim-elementom-u-pobudovi-novoji-ukrajinskoji-ekonomiki.

8. Статистичний збірник «Регіони України» за відповідний рік // веб-сторінка Державної служби статистики 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

9. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2015 рік // веб-сторінка Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Otsinka-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-regioniv-za-
2015-r.-prezentatsiyni-materiali.pdf.

10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.

11. Звіт про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми 
приватизації за відповідний рік // веб-сторінка Фонду державного майна України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.spfu.gov.ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.



139

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

УДК 330.338.001.36

Інтелектуальна власність як важіль  
інноваційного підйому економіки

Удовиченко С.М.
кандидат економічних наук,

старший науковий співробітник
Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції

Національної академії аграрних наук України

Махсма М.Б.
кандидат економічних наук, доцент,

Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана

Метою статті є дослідження діяльності сільськогосподарської та промислової галузей з 
огляду на наявність та кількісний склад об’єктів інтелектуальної власності на ринку, визна-
чення їх впливу на економічну ситуацію країни. Авторами розглянуто тенденції процесів над-
ходження заявок на винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазна-
чення походження товарів, сорти і гібриди рослин та отримання охоронних документів на них. 
Досліджено результативність діяльності підприємств та показники здійснення зовнішньої тор-
гівлі від впровадження об’єктів інтелектуальної власності.

Ключові слова: об’єкти інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю, 
портфель об’єктів інтелектуальної власності, впровадження інновацій.

Удовиченко С.Н., Махсма М.Б. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК РЫЧАГ ИННОВАЦИОННО-
ГО ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ

Целью статьи является исследование деятельности сельскохозяйственной и промышлен-
ной отраслей с учетом наличия и количественного состава объектов интеллектуальной соб-
ственности на ринке, определение их влияния на экономическую ситуацию страны. Авторами 
рассмотрены тенденции процессов поступления заявок на изобретения, полезные модели, 
знаки для товаров и услуг, квалифицированные указания происхождения товаров, сорта и 
гибриды растений и получение охранных документов на них. Исследованы результативность 
деятельности предприятий и показатели осуществления внешней торговли от внедрения объ-
ектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, управление интеллектуаль-
ной собственностью, портфель объектов интеллектуальной собственности, внедрение инно-
ваций.

Udovychenko S.M., Makhsma M.B. INTELLECTUAL PROPERTY AS LEVERAGE INNOVATIVE ECONOMIC 
RECOVERY

The article aims is studying of the agricultural and industrial sectors activity in view of the pres-
ence and number of intellectual property in the market to determine their impact on the economic 
situation of the country. The authors examined trends in process flow applications for inventions, util-
ity models, trademarks for goods and services, qualified indications of origin, varieties and hybrids of 
plants and obtaining protection for them. The impact of enterprise performance and implementation 
of foreign trade of the introduction of intellectual property are investigated.

Keywords:  intellectual property, intellectual property management, portfolio of intellectual prop-
erty, introduction of innovations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В сучасних умовах господарювання 
дієвим засобом підвищення конкурентоспро-
можності підприємства стає інтелектуальна 

власність. Впровадження новітніх розро-
бок дає можливість здійснювати ефективне 
виробництво та отримувати додатковий при-
буток. Тому для підприємств поряд з питан- ЕК
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нями управління інноваційною діяльністю, 
освоєння виробництва та збуту продукції 
набувають все більш великого значення 
питання управління створеними власними 
або придбаними об’єктами інтелектуальної 
власності та їх ефективного використання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженнями теоретичних і практичних 
аспектів управління інтелектуальною влас-
ністю та розробкою нових підходів до вирі-
шення ключових проблем займалися багато 
зарубіжних та українських науковців, таких як, 
зокрема, Е.Н. Брукінг, Т.А.Стюарт, В.М. Коен, 
М.В. Вачевський, Ю.М. Кузнєцов, П.П. Край-
нєв, О.Ф. Морозов, Л.І. Курило, П.М. Цибу-
льов, В.І. Мухін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тен-
денцій розвитку сільськогосподарської та 
промислової галузей з огляду на наявність 
та кількісний склад об’єктів інтелектуальної 
власності на ринку, визначення їх впливу на 
економічну ситуацію країни та виявлення 
напрямів активізації інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підвищення конкурентоздатності 
продукції, що випускається на ринок, є голов-
ною метою сумлінного товаровиробника. 
Налагодження ефективного процесу випуску 
та комерціалізації таких товарів здійснюється 
через розробку конкурентної стратегії, яка 
націлена на оптимізацію відповідності між 
внутрішніми ресурсами і зовнішнім оточен-
ням. Це потребує об’єктивної оцінки наявних 
ресурсів, що дає змогу визначити як меха-
нізми їх ефективного використання, так і 
напрями їх подальшого розвитку.

Інтелектуальна власність є одним з най-
більш цінних активів будь-якого підприєм-
ства, тому належне управління інтелектуаль-
ною власністю сприяє вдосконаленню всього 
процесу управління підприємством, що гаран-
тує отримання максимального прибутку за 
мінімальних витрат. Впровадження іннова-
цій може забезпечити монопольні переваги 
перед конкурентами.

В основу всієї системи виробництва інно-
ваційної продукції покладено наявність порт-
феля об’єктів інтелектуальної власності. Фор-
мування переліку об’єктів передбачає аналіз 
і вибір власних напрацювань та придбання 
конкурентоспроможних розробок, що створені 
іншими установами. Вміст портфеля повинен 
співпадати з напрямом діяльності підприєм-
ства та забезпечувати конкурентні переваги 
на ринку відповідної продукції. Портфель 

об’єктів інтелектуальної власності, що фор-
мується на підприємстві, складається з різних 
об’єктів, кожен з яких має свою особливість.

Правове визначення поняття «інтелекту-
альна власність» закріплено в Стокгольмській 
конвенції у 1967 році, якою була заснована 
Всесвітня організація інтелектуальної влас-
ності (ВОІВ). З 1970 року Україна є її повно-
правним членом [1].

Згідно зі ст. 420 Цивільного Кодексу Укра-
їни до об’єктів права інтелектуальної влас-
ності належать літературні та художні твори; 
комп’ютерні програми; компіляції даних (бази 
даних); виконання; фонограми, відеограми, 
передачі (програми) організацій мовлення; 
наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки; компонування (топогра-
фії) інтегральних мікросхем; раціоналізатор-
ські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; 
комерційні (фірмові) найменування, торго-
вельні марки (знаки для товарів і послуг), гео-
графічні зазначення; комерційні таємниці [2].

Як видно з переліку, не існує якогось чітко 
визначеного числа чи категорій об’єктів, які б 
відносились до інтелектуальної власності. Це 
пов’язано з тим, що процес розвитку науки, 
техніки, мистецтва не може мати завершаль-
ного характеру, отже, постійно розширюється 
коло об’єктів, що підпадають під визначення 
«інтелектуальна власність». Єдиним, що 
об’єднує різні види об’єктів інтелектуаль-
ної власності, є те, що всі вони належать до 
результатів творчої діяльності людини.

Об’єкти права інтелектуальної власності, 
відповідно до інститутів права, розподіля-
ються на дві групи: об’єкти авторського та 
суміжних прав і об’єкти промислової влас-
ності.

Об’єкти авторського та суміжних прав 
використовуються переважно для естетичних 
потреб людини, тоді як об’єкти промислової 
власності є найбільш затребуваними у про-
мисловості, виробництві та торгівлі.

Права на об’єкти промислової власності 
охороняються державою і підтверджуються 
офіційними охоронними документами, а саме 
патентами, свідоцтвами та авторськими сві-
доцтвами. Таким чином, наявність патенту чи 
свідоцтва забезпечує патентовласнику моно-
польні права на використання його промисло-
вої власності, причому це практично єдиний 
вид монополії, що заохочується й охороня-
ється державою.

Найбільш поширені та мають велике 
комерційне значення серед об’єктів промис-
лової власності винаходи, корисні моделі, 
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Таблиця 1
Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних документів

Об’єкти промислової власності 2010 рік 2015 рік 2016 рік 2016 рік до 
2010 року (%)

Надійшло заявок
Винаходи 5 311 4 495 4 096 77
Корисні моделі 10 686 8 620 9 557 90
Промислові зразки 1 686 2 080 2 302 137
Знаки для товарів і послуг 28 577 32 622 35 606 125
Усього 46 264 47 817 51 561 112

Зареєстровано
Винаходи 3 874 3 014 2 813 73
Корисні моделі 9 405 8 153 9 044 96
Промислові зразки 1 431 2 521 2 469 173
Знаки для товарів і послуг 16 686 12 388 13 618 82
Кваліфіковані зазначення походження товарів 1 22 3 069 –
Усього 31 397 26 098 31 013 99

Таблиця 2
Динаміка наявності сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Ботанічний таксон
Всього 
сортів у 

2012 році, 
шт.

Зокрема, 
вітчизняної 
селекції, шт.

Всього сортів 
у 2016 році, 

шт.

Зокрема, 
вітчизняної 
селекції, шт.

2016 рік 
до 2012 
року,%

Озимі зернові, всього 374 286 477 357 128
Пшениця озима 260 208 339 274 130
Жито озиме 35 25 52 33 149
Ячмінь звичайний озимий 46 29 59 25 128
Ярі зернові, всього 1 763 766 2 589 964 147
Ячмінь звичайний ярий 120 81 146 82 122
Пшениця яра 52 34 53 33 102
Кукурудза звичайна 1 462 550 2 297 798 157
Зернобобові, всього 73 50 70 45 96
Горох посівний 47 27 47 24 100
Квасоля звичайна 14 11 16 14 114
Круп’яні, всього 57 51 108 68 189
Гречка їстівна 22 20 23 23 105
Просо посівне 21 21 25 25 119
Технічні, всього 340 123 422 113 124
Буряк цукровий 176 43 233 32 132
Картопля 145 63 177 69 122
Кормові, всього 318 252 428 332 135
Олійні, всього 1 155 398 1 967 637 170
Соняшник однорічний 739 209 1 286 374 174
Ріпак озимий 196 45 335 52 171
Ріпак ярий 64 20 77 18 120
Соя культурна 119 90 184 113 155
Прядивні, всього 36 33 32 28 89
Льон 28 25 26 22 93
Разом в Реєстрі 4 116 1 959 9 060 3 934 220
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промислові зразки та знаки для товарів і 
послуг. В аграрному секторі основу виробни-
цтва продукції становлять сорти рослин.

Згідно з даними Державної служби інтелек-
туальної власності України кількість поданих 
заявок за п’ять років збільшилась за такими 
об’єктами, як промислові зразки, знаки для 
товарів і послуг (табл. 1). За останні п’ять 
років майже у два рази збільшено число реє-
страцій на промислові зразки. Набули значної 
популярності кваліфіковані зазначення похо-
дження товарів, що пов’язано з умовами жор-
сткої конкуренції на ринку, де вкрай необхідно 
виділити свій товар серед багатьох інших [3].

Актуальним для аграрних підприємств є 
продукування селекційних досягнень в рос-
линництві, що забезпечує сортооновлення 
під час вирощування сільськогосподарських 
культур та підвищує ефективність виробни-
цтва.

Сучасний стан розвитку науки у світі обу-
мовлює дуже швидке оновлення будь-якої 
продукції протягом 6–10 років. Зазвичай у 
сільськогосподарському виробництві вико-
ристовуються сорти і гібриди, які з’явились на 
ринку 12–20 років тому, хоча, як свідчать дані 
Державної служби з охорони прав на сорти 
рослин, у 2015 році отримано 452 охоронних 
документи на сорти рослин, що у два рази 
більше, ніж у 2010 році [4]. Слабка сприйнят-
ливість товаровиробників пояснюється вико-
ристанням ними лише перевірених сортів та 
гібридів, що приносять стабільний рівень при-
бутку. Експериментувати з новим асортимен-
том сортів можуть великі агрофірми, яких на 
ринку не так вже й багато.

Слід відзначити, що закладами експертизи 
щорічно випробовується велика кількість 
гібридів і сортів, а деякі з них показують високі 
прибавки врожайності (10–20% до стандар-

Таблиця 3
Впровадження інновацій на промислових підприємствах та обсяг реалізованої 

інноваційної продукції

Показник Роки
2010 2014 2015

Кількість впроваджених нових технологічних проце-
сів, одиниць 2 043 1 743 1 217

зокрема, маловiдходних, ресурсозберігаючих 479 447 458
Кількість найменувань впроваджених інноваційних 
видів продукції, одиниць 2 408 3 661 3 136

зокрема, нових видів машин, устаткування, приладів, 
апаратів 663 1 314 966

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, усього, 
млн. грн. 33 697,6 25 669,0 23 050,1

зокрема, поставлено на експорт 13 713,0 7 486,4 10 843,8

Таблиця 4
Показники господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

№  
з/п Показники Роки

2010 2012 2015

1
Продуктивність праці в сільськогосподарських 
підприємствах (на 1 зайнятого в сільськогос-
подарському виробництві, у постійних цінах 
2010 року, грн.)

27 066,9 159 679,0 223 309,9

2 Посівні площі основних сільськогосподарських 
культур, тис. га 26 952 27 801 26 902

3 Продукція сільського господарства (у постійних 
цінах 2010 року), млн. грн. 194 886,5 223 254,8 239 467,3

4 Рівень рентабельності всієї діяльності,% 17,5 16,3 30,5
5 Рівень рентабельності операційної діяльності,% 24,5 22,8 43,1
6 Чистий прибуток, млн. грн. 17 253,6 26 728,4 102 279,0

7 Підприємства, які одержали чистий прибуток,% 
до загальної кількості 69,6 78,6 88,9

8 Підприємства, які одержали чистий збиток,% до 
загальної кількості 30,4 21,4 11,1
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тів). Їх швидке втілення у виробництво обумо-
вило б значне підвищення ефективності сіль-
ськогосподарського виробництва.

Аналіз даних структури Державного реє-
стру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні за 2012 та 2016 роки, визна-
чив загальну тенденцію збільшення кількості 
сортів рослин у реєстрі (табл. 2), що у під-
сумку показало 220 відсотків [5; 6].

Як видно з табл. 2, національними є лише 
третина сортів. Таке співвідношення спосте-
рігається за групами ярих зернових, технічних 
та олійних культур. Пропорції не на користь 
вітчизняних селекціонерів, але слід пам’ятати, 
що створені в умовах їх майбутнього вирощу-
вання сорти та гібриди рослин мають великі 
переваги перед іноземними.

Щодо ефективності впровадження об’єктів 
інтелектуальної власності на промислових 
підприємствах слід зауважити, що за роками 
не спостерігається активізації діяльності під-
приємств та збільшення випуску інновацій-
ної продукції. Зіставлення даних про над-
ходження та розгляд заявок і реєстрацію 
охоронних документів на об’єкти промисло-
вої власності з даними про їх впровадження 
вказує на зворотну залежність вказаних 
показників, адже збільшення кількості зареє-
строваних об’єктів промислової власності не 
забезпечує відповідного надходження коштів 
від їх реалізації.

Згідно з даними Державної служби ста-
тистики України (табл. 3) загальна кількість 
впроваджених нових технологічних проце-
сів та інноваційних видів продукції на про-
мислових підприємствах збільшилась з 
4 451 одиниці у 2010 році до 5 544 одиниць у 
2015 році, а обсяг реалізованої інноваційної 
продукції за аналогічний період зменшився 
на 10 647,5 млн. грн. [7].

За п’ять років обсяг інноваційної продукції 
промисловості, поставленої на експорт, скоро-
тився з 13 713,0 млн. грн. до 10 843,8 млн. грн. 
Так, у 2010 році сальдо торгівлі товарами 
та послугами склалося негативним в сумі 
3,0 млрд. дол. США, у 2011 році – негатив-
ним в сумі 6,6 млрд. дол. США. Тенденція 
скорочення експорту збереглася і в 2015–
2016  роках: у 2016 році Україна експорту-
вала товарів на суму 36,4 млрд. дол. США, 
тоді як у 2015 році обсяги експорту становили 
38,3 млрд. дол. США [8].

Слід зауважити, що об’єкти промислової 
власності використовуються не лише у про-
мисловості, частина знаходить застосування 
у сільському господарстві.

Аналіз показників господарської діяльності 
сільськогосподарських підприємств [9] пока-
зав, що аграрна галузь є стабільно діючою і 
з роками покращує результати (табл. 4). Так, 
продуктивність праці в сільськогосподар-
ських підприємствах за п’ять останніх років 
підвищилась у 8,3 рази. За незмінних посів-
них площ основних сільськогосподарських 
культур виробництво продукції збільшилось з 
194 886,5 млн. грн. у 2010 році до 239 467,3 
млн. грн. у 2015 році, що вказує на викорис-
тання у виробництві нових сортів, гібридів, 
технічних та технологічних інновацій.

Чистий прибуток за цей проміжок часу 
виріс майже у 6 разів, рівень всієї діяльності – 
майже вдвічі, а рівень рентабельності опера-
ційної діяльності піднявся з 24,5% до 43,1%, 
що свідчить про ефективність операційних 
витрат, пов’язаних з формуванням вироб-
ничої собівартості, загальногосподарським 
управлінням і збутовою діяльністю.

Згідно з даними Державної служби ста-
тистики за 2011 рік експортовано про-
дукції сільського господарства і харчової 
промисловості на 12,8 млрд. дол. США, 
що на 2,9 млрд. дол. США більше, ніж за 
2010 рік. Упродовж 2016 року українські 
аграрії експортували продукції на суму 
15,4 млрд. дол. США.

Нині Україна перебуває в такій ситуації, 
коли експорт продукції АПК зростає, а екс-
порт промислової продукції скорочується. 
Головна причина такої диспропорції зовніш-
ньої торгівлі полягає у домінуванні в експорті 
товарів сировинної спрямованості, зокрема, 
більш ніж третину становить продукція мета-
лургійного комплексу, майже 20% – продукція 
сільського господарства та харчової промис-
ловості, 15% – мінеральні продукти, невели-
кою є питома вага товарів з високою доданою 
вартістю (продукція машинобудування стано-
вить не більше 20%) [10].

Виправити таке співвідношення експорту 
товарів можна лише за умови реалізації дер-
жавної інноваційної політики, орієнтованої на 
стимулювання інноваційних процесів в еконо-
мічному просторі та створення сприятливого 
клімату в галузі співпраці науки та виробни-
цтва.

Системоутворюючим фактором іннова-
ційної економіки є ринок інновацій, який не 
може існувати без конкуренції між учасни-
ками ринку. Стимулом створення такої конку-
ренції можуть стати преференції держави за 
створення і впровадження інновацій, а саме 
пільгові кредити, податкові важелі. Орієнту-
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вання виробників на випуск наукоємної про-
дукції дасть змогу оновити засоби виробни-
цтва, створити нові робочі місця, збільшити 
випуск інноваційних товарів і змінити вектор 
сировинного експорту у бік товарів з високою 
доданою вартістю.

Висновки з цього дослідження. Резуль-
татом інтелектуальної діяльності людини є 
інтелектуальний продукт, який за умови вклю-
чення в економічні відносини кваліфікується 
як інтелектуальна власність. Рівень інновацій-

ності економіки прямо пропорційний ступеню 
розвитку інституту інтелектуальної власності, 
тому інноваційний підйом економіки немож-
ливий без використання об’єктів права інте-
лектуальної власності.

На сучасному етапі є достатня кількість цих 
об’єктів для здійснення інноваційних зрушень 
у виробництві промислової та сільськогоспо-
дарської продукції. Лише системний підхід до 
їх впровадження та реалізації підніме рівень 
інноваційності економіки держави.
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У статті розглянуто підходи до визначення поняття національної конкурентоспроможності, чинники її ви-
значення в умовах глобалізації світових ринків. На основі вивчення різних позицій зарубіжних та вітчизняних 
учених узагальнено поняття національної конкурентоспроможності. Національну конкурентоспроможність 
можна визначити як здатність країни до створення умов, у яких підприємства можуть генерувати стійке зрос-
тання економіки, забезпечувати довгострокову прибутковість та створення робочих місць. Проаналізовано 
складники індексу глобальної конкурентоспроможності національної економіки та стан конкурентоспромож-
ності економіки України; виявлено системні проблеми.

Ключові слова: конкурентоспроможність, національна конкурентоспроможність, конкурентні переваги, 
індекс глобальної конкурентоспроможності, фактори конкурентоспроможності.

Хворост Т.В. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены подходы к определению понятия национальной конкурентоспособности, факторы 

ее определения в условиях глобализации мировых рынков. На основе изучения различных точек зрения за-
рубежных и отечественных ученых обобщено понятие национальной конкурентоспособности. Национальную 
конкурентоспособность можно определить как способность страны создавать условия, в которых предпри-
ятия могут генерировать устойчивый рост экономики, обеспечивать долгосрочную прибыльность и создание 
рабочих мест. Проанализированы составляющие индекса глобальной конкурентоспособности национальной 
экономики и состояние конкурентоспособности экономики Украины; выявлены системные проблемы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная конкурентоспособность, конкурентные преиму-
щества, индекс глобальной конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности.

Khvorost T.V. COMPETITIVENESS OF UKRAINE NATIONAL ECONOMY
In the article the approaches to the definition of national competitiveness factors and the factors determining it in 

a globalizing world markets are considered. On the basis of various points of view of foreign and domestic scientists 
conclusions are made on the generalization of the concept of national competitiveness. National competitiveness 
can be defined as the ability of the country to create the conditions in which businesses can generate sustainable 
economic growth, ensure longterm profitability and job creation. 

Keywords:  competitiveness, national competitiveness, competitive advantages, the index of global competi-
tiveness.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розширення світогосподарських 
зв’язків України, посилення залежності націо-
нальної економіки від процесів глобалізації та 
інтеграції та, як наслідок, підвищення міжна-
родної конкуренції актуалізує проблему роз-
витку національної конкурентоспроможності. 
Наявність потужних конкурентів, підвищення 
вимог до якості продукції породжує об’єктивну 
необхідність підвищення конкурентоспромож-
ності країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різноманітні аспекти цієї проблематики дослі-
джувалися багатьма зарубіжними та вітчиз-
няними науковцями. Основу теорії конкурен-
ції закладено такими класиками економічної 
науки, як М. Портер, Ф.Б. Ларрен, Дж. Д. Сакс. 
Вагомий внесок у розвиток методології конку-

рентоспроможності національної економіки 
здійснили такі вітчизняні вчені, як В.В. Але-
щенко, О.І. Амоша, І.О. Відоменко, Т.І. Гончар, 
Д.В. Малащук, А.Ф. Мельник, А.О. Москвіна, 
Я.О. Жаліло, О.Л. Чепурна та інші.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вивчення 
сутності поняття національної конкуренто-
спроможності, визначення системи чинників, 
які впливають на національну конкуренто-
спроможність, а також основних макроеконо-
мічних чинників, які зумовлюють низьку конку-
рентоспроможність України серед країн світу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення національної конкуренто-
спроможності характеризується численними 
інтерпретаціями її основних концепцій. Конку-
рентоспроможність визначають як здатність ЕК
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економіки до залучення та утримання підпри-
ємств, а також як здатність країн підвищити 
рівень життя і забезпечити середовище, в 
якому підприємства можуть вижити. Багато 
авторів розглядають поняття національної 
конкурентоспроможності як здатність країни 
забезпечувати сталий економічний розвиток. 
У своїх працях Дж. Сакс зазначає, що конку-
рентоспроможність національної економіки 
характеризується наявністю в країні здоро-
вого ринку, чинників виробництва та інших 
макроекономічних характеристик, які визна-
чають стабільне економічне середовище [3].

Фахівці ОЕСР визначають це поняття як 
ступінь здатності країни виробляти товари і 
послуги, що відповідають світовим вимогам, 
за одночасного збереження або підвищення 
протягом тривалого часу реальних доходів 
своїх громадян в умовах вільного і справед-
ливого ринку [4]. У такому контексті Щорічник 
світової конкурентоспроможності аналізує, 
яким чином країни і підприємства управляють 
сукупністю своїх конкурентних переваг, щоб 
досягти добробуту або прибутку [5].

А.Ф. Мельник у своїх роботах, присвячених 
цьому питанню, визначає конкурентоспро-
можність національної економіки як можли-
вість економічної системи забезпечувати за 
будьякого впливу внутрішніх і зовнішніх чин-
ників соціальноекономічну оптимальність, яка 
проявляється у значному суспільному ефекті. 
Її характеризують із позицій ресурсного, фак-
торного та рейтингового підходів[1].

У світовій економічній літературі, в якій 
досліджуються проблеми економічного зрос-
тання та фактори його динаміки, визнача-
ється система чинників, які впливають на 
рівень конкурентоспроможності. Так, серед 
чинників виокремлюють ефективність уряду, 
ефективність бізнесу, економічні показники та 
стан інфраструктури. За допомогою цих чин-
ників можна оцінити конкурентоспроможність 
країни [5].

Отже, національну конкурентоспромож-
ність можна визначити як здатність країни до 
створення умов, у яких підприємства можуть 
генерувати стійке зростання економіки, забез-
печувати довгострокову прибутковість та 
створення робочих місць.

У сучасній науковій літературі існують різні 
методи оцінки конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, в основі яких лежать якісні 
та кількісні методи аналізу. Використання пер-
ших засновано на застосуванні математичних 
та статистичних методів аналізу, які в подаль-
шому доповнюються якісними характеристи-

ками факторів що впливають на зростання 
конкурентних переваг та зміцнення конкурен-
тоспроможності [6].

У наш час для оцінки рівня конкуренто-
спроможності країни все частіше застосову-
ють методики, розроблені Міжнародним інсти-
тутом розвитку менеджменту (IMD) (Лозанна, 
Швейцарія), Всесвітнім економічним фору-
мом (WEF) у Давосі (Швейцарія) та Інститу-
том стратегій і конкурентоспроможності при 
Гарвардському Університеті (США). Кожен 
користується власними методологіями дослі-
дження та критеріями оцінки конкурентоспро-
можності; для проведення рейтингової оцінки 
застосовують світові індекси.

Але частіше як узагальненою оцінкою кон-
курентоспроможності країн на світовому рівні 
користуються методикою Світового економіч-
ного форуму (WЕF), за якою визначають:

1) індекс глобальної конкурентоспромож-
ності (Global Competitiveness Index, GCI), 
інша назва якого – індекс зростання конкурен-
тоспроможності або індекс інноваційної спри-
ятливості країни;

2) індекс конкурентоспроможності бізнесу 
(Business Competitiveness Index, ВСІ), осно-
вна мета якого – визначити рівень продуктив-
ності й ефективності галузей та підприємств.

Звіти WЕF можна знайти у відкритому 
доступі в інтернеті та спеціалізованому 
виданні «The Global Competitiveness Report. 
World Economic Forum» [1]. Проведення 
оцінки конкурентоспроможності економік різ-
них країн проводиться в основному на базі 
моніторингу бізнесклімату, дослідження дер-
жавного управління, ступеня глобалізації 
економіки, рівня економічної свободи, рівня 
розвитку людського потенціалу, рівня корум-
пованості суспільства та ін.

Світовий економічний форум визначає 
конкурентоспроможність як набір інститутів, 
політики і чинників, які визначають рівень 
продуктивності економіки, що в встановлює 
рівень добробуту, якого країна може досяг-
нути. Ґрунтуючись на оригінальній ідеї Клауса 
Шваба (1979), у 2005 році Світовий еконо-
мічний форум опублікував глобальний індекс 
конкурентоспроможності, розроблений Ксав’є 
СалаіМартін у співпраці з Форумом. Методо-
логія залишається практично незмінною. GCI 
поєднує 114 показників, які мають значення 
для підвищення продуктивності. Ці показники 
згруповані у 12 складників (рис. 1), таких як 
інститути, інфраструктура, макроекономічне 
середовище, охорона здоров’я та початкова 
освіта, вища освіта та навчання, ефектив-
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ність ринку товарів, ефективність ринку праці, 
розвиненість фінансового ринку, технологічна 
готовність, розмір ринку, рівень розвитку біз-
несу та інновації. Вони об’єднані у три під-
групи показників відповідно до трьох основних 
етапів розвитку, такі як «Основні вимоги», 
«Підсилювачі продуктивності» й «Інновації та 
фактори вдосконалення» [2]. Конкурентною 
перевагою вважається показник, за яким кра-
їна посідає вище 50-го місця у рейтингу.

Аналізуючи рейтинг глобальної конкурен-
тоспроможності, який викладено на Всесвіт-
ньому економічному форумі (WEF) у рамках 
The Global Competitiveness Report [2], бачимо, 
що Україна зайняла 85 місце серед 138 країн 
світу, що на 6 позицій нижче порівняно з 
2015 роком та на 9 – порівняно з 2014 роком 
(показник конкурентоспроможності продо-
вжує знижуватися з 4,14 у 2014 році, 4,03 у 
2015 році до 4,0 у 2016 році). Найближчий 
наш сусід за вказаним рейтингом – Намібія.

Україна має найбільші проблеми за осно-
вними показниками, які характеризують роз-
виток інфраструктури, макроекономічне 
середовище (128 місце) та показниками, які 
характеризують розвиток фінансового ринку 
країни (130 місце порівняно з минулорічним 
121 м).

Що стосується показника рівня розви-
тку фінансового ринку, то одним із факторів 
його зменшення залишається низька можли-
вість бізнесу отримати фінансування на вну-
трішньому фондовому ринку (130 місце) та 
регулювання фондових бірж (мінус 2 позиції, 
137 місце), за міцністю банків країна посіла 
138 місце зі 138 країн світу.

На 6 позицій покращився показник макро-
економічного середовища – Україна посіла за 
ним 128 місце. Наявність інфляції не дає мож-
ливості значно покращити свої позиції, адже 
країна й досі перебуває на шляху реформ. 
Інфляція зумовлена низкою факторів, до яких 
можна віднести подальше знецінення націо-
нальної валюти порівняно з іноземними. За 
показником державного боргу Україна пере-
буває на 113 місці (ще мінус 3 пункти порів-
няно з минулим роком і мінус 47 – порівняно 
з 2015 м), оскільки у 2015 році відбулося зна-
чне збільшення державного боргу. Продовжу-
ється зниження кредитного рейтингу країни 
(мінус 9 позицій, 127 місце).

Традиційно Україна займає останні 
позиції за показниками якості інституцій 
(129 місце), ефективності антимонополь-
ної політики (залишилася на минулорічному 
рівні – 136 місце) та впливу оподаткування 

Індекс глобальної конкурентоспроможності
(Global Competitiveness Index, GCI)

Основні вимоги

1. Інститути
2. Інфраструктура
3. Макроекономічне
середовище
4. Охорона здоров’я та
початкова освіта

Підсилювачі 
продуктивності

5. Вища освіта та
навчання
6. Ефективність ринку
товарів
7. Ефективність ринку
праці
8. Розвиненість
фінансового ринку
9. Технологічна
готовність
10. Розмір ринку

Інновації та фактори 
вдосконалення

11. Рівень розвитку
бізнесу
12. Інновації

Рис. 1. Складники індексу глобальної конкурентоспроможності
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на бажання інвестувати (133 місце – мінус 
4 позиції).

Незважаючи на те, що за показниками 
інновацій та факторів удосконалення загалом 
відбулося піднесення в рейтингу, вони зали-
шаються досить низькими, а за такої ситуа-
ції дуже важко досягти економічного зрос-
тання та зміцнення конкурентоспроможності. 
Потрібно сприяти розвитку національного 
ринку інновацій шляхом створення умов для 
розвитку інноваційної діяльності і рухатися 
шляхом реалізації інвестиційноінноваційної 
моделі розвитку економіки. Так, визначаль-
ним фактором покращення національної кон-
курентоспроможності має бути інноваційний 
розвиток виробничої сфери.

Через це політика держави у напрямі 
забезпечення розвитку конкурентоспромож-
ності України має враховувати такі кроки, як 
гармонізація внутрішніх стандартів із міжна-
родними, створення однакових конкурентних 
умов, розвиток людського капіталу, захист 
прав власності [1].

З іншого боку, Україна у світі має і свої 
потужні конкурентні переваги. На жаль, їх 
перелік досить короткий (якість початкової 
освіти – 51, вища освіта і навчання – 33, вто-
ринний коефіцієнт охоплення освіти – 53, 
якість системи освіти – 56, якість математич-
ної та природничонаукової освіти – 27, нави-

чки поточної робочої сили – 46, навички май-
бутньої робочої сили –36, час, щоб почати 
бізнес – 42, інновація – 52, якість науководос-
лідних інститутів – 50, співпраця «універси-
тетпромисловість» – 57, наявність учених та 
інженерів – 29, патентні заявки – 49).

Для підвищення конкурентних переваг 
необхідне розроблення та реалізація систем-
них заходів, які повинні проводитися як уря-
дом, так і всіма гілками влади та господарюю-
чими суб’єктами, адже, як бачимо, проблема 
нарощення національної конкурентоспромож-
ності є дуже багатогранною. Потрібно заді-
яти безліч чинників, які спрямовані на забез-
печення сталого розвитку, що реалізується у 
збільшенні ВВП за різними видами діяльності, 
доходами та напрямами їх використання.

Висновки з цього дослідження. У резуль-
таті аналізу різних підходів національну кон-
курентоспроможність визначено як здатність 
країни до створення умов, у яких підприєм-
ства можуть генерувати стійке зростання еко-
номіки, забезпечувати довгострокову прибут-
ковість та створення робочих місць.

Провівши аналіз оглядів WEF, ми визна-
чили основні макроекономічні фактори, які 
зумовлюють низьку конкурентоспроможність 
України, такі як неякісна робота інституцій, 
урядова нестабільність, корупція, високий 
рівень інфляції, зростання державного боргу.
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У статті досліджено основні програмні засоби управління інтелектуальним капіталом на підприємстві, ви-
значено їхні переваги та недоліки. Здійснено оцінювання програмного забезпечення за системою критеріїв, 
що дало змогу обґрунтовано виділити оптимальний програмний засіб для покращення управління інтелекту-
альним капіталом на вітчизняних підприємствах. 
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В статье исследованы основные программные средства управления интеллектуальным капиталом на 
предприятии, определены их преимущества и недостатки. Осуществлено оценивание программного обеспе-
чения по системе критериев, что позволило обоснованно выделить оптимальное программное средство для 
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The basic software of intellectual capital management at the enterprise are investigated in the article, it advan-
tages and disadvantages are determined. The software was evaluated using by system of criteria, which made it 
possible to justify an optimal software for improving management of intellectual capital in domestic enterprises.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У зв’язку з дефіцитом матеріальних 
ресурсів на вітчизняних підприємствах домі-
нантним чинником зростання ефективності 
їхнього функціонування стають нематеріальні 
ресурси, головним серед яких є інтелекту-
альний капітал. Для України інтелектуаль-
ний капітал (ІК) є недостатньо дослідженою 
категорією та потребує подальших наукових 
пошуків у різних аспектах його вивчення. Кон-

цепція ІК, його склад та структура створюють 
продуктивну сферу для полеміки серед зару-
біжних та вітчизняних науковців. Визначення 
важливості інтелектуального складника капі-
талу підприємства, принципів і методів його 
оцінювання, а також програмних засобів 
управління ІК викликає досить гострі диску-
сії серед дослідників. Проте вирішення цих 
проблем дасть змогу адекватно оцінити ІК та 
ефективно управляти ним як одним із осно- ЕК
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вних рушіїв довгострокового продуктивного 
розвитку та функціонування підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми щодо сутності та структури інте-
лектуального капіталу, а також його складни-
ків досліджуються в працях як зарубіжних, так 
і вітчизняних науковців. Ці питання широко 
висвітлено в роботах Е. Брукінг, А.Л. Гапо-
ненко, Б.Б. Леонтьєва, І.І. Просвіріної та 
ін. Аналіз можливостей програмних засобів 
управління ІК та окремими його складниками 
здійснено в працях різних авторів, зокрема 
Є. Пак, проте досі не існує чітко окресленого 
ПЗ (або їх групи), який би дав змогу ефек-
тивно керувати як різними його складниками, 
так і загалом, а також не визначено оптималь-
ного програмного продукту для покращення 
ІК українських підприємств.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є обґрунту-
вання оптимального ПЗ управління інтелек-
туальним капіталом вітчизняних підприємств 
шляхом здійснення аналізу та оцінювання 
основних програмних засобів управління інте-
лектуальним капіталом та його складниками.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кожне керівництво підприємства 
намагається забезпечити отримання мак-
симального рівня прибутку та реалізацію 
комерційних цілей організації. Для цього 
воно використовує власні основні оборотні 
та необоротні фонди, працю та результати 
праці найманого персоналу. Але інколи два 

ідентичні підприємства з майже однаковими 
основними фондами та кількістю персоналу 
мають різну прибутковість, імідж, репутацію 
та займають різну частку ринку. Причиною є 
нематеріальний складник капіталу сучасного 
підприємства, який реалізується через інте-
лектуальний капітал. 

На думку авторів, інтелектуальний капі-
тал – це сукупність професійних здібностей 
та знань персоналу, напрацьований досвід 
організації, система інформаційних ресурсів 
та контактів підприємства з постачальниками, 
споживачами та іншими партерами, корпора-
тивна культура, організаційні та інтелекту-
альні можливості, які під час використання 
створюють власну вартість та забезпечують 
отримання прибутку і посилення конкурентоз-
датності. 

У майбутньому наукомісткість виробництва 
зростатиме, тож сьогодні потрібно приділяти 
значну увагу інтелектуальному складнику 
виробничого процесу як одному з невичерп-
них ресурсів зростання його прибутковості. 

Інтелектуальний капітал є домінантним 
важелем, що забезпечує першість та розви-
ток підприємства, значно укріплює його пози-
ції на ринку та створює конкурентні переваги. 

Сьогодні існує безліч програмних засобів, 
що використовуються для підвищення ефек-
тивності управління інтелектуальним капі-
талом на підприємствах. Українські та зару-
біжні компанії пропонують значну кількість 
програмних продуктів, серед яких основними 

Таблиця 2 
Аналіз ефективності застосування ПЗ для управління ІК

№ ℓ-ті критерії  
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«1
С

:П
ре

дп
ри

ят
ие

»

«S
A

P 
ER

P 
(S

A
P 

R
/3

)»

«Г
ал

ак
ти

ка
»

«D
el

oP
ro

»

С
ис

те
м

а 
 

C
R

M
-р

іш
ен

ня
 

«П
А

РУ
С

»
С

ис
те

м
а 

 
«К

он
С

и 
М

ар
ке

ти
нг

»
П

ро
гр

ам
но

-
ан

ал
іт

ич
ни

й 
ко

м
пл

ек
с 

«И
нт

ел
ле

кт
уа

ль
ны

й 
ка

пи
та

л»
ва

га
 ℓ

-г
о 

кр
ит

ер
ію

,  
ℓ 
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,8

1 Глибина аналізу ІК (або його складників) 0,35 0,55 0,85 0,86 0,68 0,55 0,85 0,2
2 Можливість оцінювання рівня ІК 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 0,4

3
Наявність можливості отримання реко-
мендацій або шляхів щодо підвищення 
рівня ІК (або його складників)

0,1 0,2 0,25 0,2 0,3 0,4 0,8 0,15

4 Зручність інтерфейсу програми 0,9 0,8 0,8 0,85 0,9 0,8 0,9 0,05
5 Пристосованість до української економіки 0,9 0,6 0,75 1 1 0,6 0,7 0,05
6 Доступність ціни 0,9 0,1 0,5 0,6 0,8 0,7 0,3 0,1
7 Наявність сервісного обслуговування 1 1 1 1 1 1 1 0,05

Джерело: авторська розробка
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М
іс

ти
ть

 ф
ун

кц
ії 

пі
дб

ор
у 

пе
рс

он
ал

у,
 к

ад
ро

во
го

 
об

лі
ку

, р
оз

ра
ху

нк
у 

за
ро

бі
тн

ої
 п

ла
ти

.
Кр

аї
на

-в
ир

об
ни

к 
– 

Н
ім

еч
чи

на
. Ц

ін
а 

– 
51

3 
00

0 
гр

н.

1)
 М

ож
ли

ві
ст

ь 
на

ла
ш

ту
ва

нн
я 

до
ст

уп
у 

до
 ін

ф
ор

м
ац

ії 
дл

я 
ко

ж
но

го
 к

ор
ис

ту
ва

ча
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

о,
 щ

об
 у

ни
кн

ут
и 

на
вм

ис
-

но
го

 а
бо

 н
ен

ав
м

ис
но

го
 п

су
ва

нн
я 

да
ни

х.
2)

 S
A

P
 –

 ід
еа

ль
на

 с
ис

те
м

а 
дл

я 
пл

ан
у-

ва
нн

я 
ви

ро
б-

ни
цт

ва
.

1)
 Н

еп
ри

да
тн

а 
в 

ум
ов

ах
 н

ес
та

-
бі

ль
но

го
 у

кр
аї

нс
ьк

ог
о 

за
ко

но
-

да
вс

тв
а.

2)
 В

ис
ок

ов
ар

ті
сн

і с
ер

ві
сн

і 
по

сл
уг

и.

«Галактика»

С
ис

те
м

а 
пр

из
на

че
на

 д
ля

 а
вт

ом
ат

из
ац

ії 
уп

ра
вл

ін
ня

 в
 к

ор
по

ра
-

ці
ях

 з
і с

кл
ад

но
ю

 с
тр

ук
ту

ро
ю

, ф
ін

ан
со

во
-п

ро
м

ис
ло

ви
х 

гр
уп

ах
, а

 
та

ко
ж

 н
а 

ок
ре

м
их

 п
ро

-м
ис

ло
ви

х 
і т

ор
го

ве
ль

ни
х 

пі
дп

ри
єм

ст
ва

х.
 

В
он

а 
зд

ій
сн

ю
є 

ін
ф

ор
м

ац
ій

не
 з

аб
ез

пе
че

нн
я 

ке
рі

вн
ик

ів
 р

із
ни

х 
рі

вн
ів

 і 
ка

те
го

рі
й 

– 
ві

д 
ви

щ
ог

о 
м

ен
ед

ж
м

ен
ту

 д
о 

ке
рі

вн
ик

ів
 п

ід
-

ро
зд

іл
ів

, с
лу

ж
б 

і д
іл

ян
ок

. М
ож

ли
во

ст
і с

ис
те

м
и 

да
ю

ть
 з

м
ог

у 
в 

єд
ин

ом
у 

ін
ф

ор
м

ац
ій

но
м

у 
пр

ос
то

рі
 о

пе
ра

ти
вн

о 
ви

рі
ш

ув
ат

и 
го

ло
вн

і у
пр

ав
лі

нс
ьк

і з
ав

да
нн

я,
 з

аб
ез

пе
чи

ти
 м

ен
ед

ж
ер

ів
 р

із
но

го
 

рі
вн

я 
ке

ру
ва

нн
я 

не
об

хі
дн

ою
 і 

до
ст

ов
ір

но
ю

 ін
ф

ор
м

ац
іє

ю
 д

ля
 

пр
ий

ня
тт

я 
уп

ра
вл

ін
сь

ки
х 

рі
ш

ен
ь.

 В
 м

еж
ах

 с
ис

те
м

и 
«Г

ал
ак

ти
ка

» 
зд

ій
сн

ю
єт

ьс
я 

ке
ру

ва
нн

я 
пе

рс
он

ал
ом

 і 
ка

др
ов

ою
 п

ол
іт

ик
ою

, а
 

та
ко

ж
 в

за
єм

ин
ам

и 
з 

кл
іє

нт
ам

и.
 К

ра
їн

а-
ви

ро
бн

ик
 –

 Р
ос

ія
, Б

іл
о-

ру
сь

. Ц
ін

а 
– 

ві
д 

94
50

 г
рн

.

Ін
те

рф
ей

с 
ко

ри
ст

ув
ач

а 
по

бу
до

ва
ни

й 
та

ки
м

 ч
ин

ом
, щ

о 
за

бе
зп

еч
ує

ть
ся

 м
ак

си
-

м
ал

ьн
а 

ві
дп

ов
ід

ні
ст

ь 
м

іж
 п

ап
ер

ов
им

и 
та

 е
ле

кт
ро

нн
им

и 
до

ку
м

ен
та

м
и,

 з
бе

рі
га

-
єт

ьс
я 

зв
ич

ни
й 

по
ря

до
к 

ро
бо

ти
 ф

ах
ів

ця
. 

В
ве

де
ні

 в
 с

ис
те

м
у 

до
ку

м
ен

ти
 у

тв
ор

ю
-

ю
ть

 є
ди

ни
й 

ін
ф

ор
м

ац
ій

ни
й 

пр
ос

ті
р,

 
до

ст
уп

ни
й 

у 
вс

іх
 м

од
ул

ях
.

1)
 Н

ем
ає

 м
ех

ан
із

м
у 

ви
зн

ач
ен

ня
 

та
 к

он
тр

ол
ю

 п
ро

це
ду

р 
ви

ко
-

на
нн

я 
ко

нк
ре

тн
их

 о
пе

ра
ці

й 
аб

о 
гр

уп
и 

оп
ер

ац
ій

. 
2)

 В
ід

су
тн

і ф
ун

кц
ії,

 н
ео

бх
ід

ні
 

дл
я 

за
бе

зп
еч

ен
ня

 д
ія

ль
но

ст
і 

ве
ли

ки
х 

ко
рп

ор
ац

ій
 (ц

ен
тр

а-
лі

зо
ва

не
 п

ос
та

-ч
ан

ня
, р

оз
по

-
ді

л 
ф

ун
кц

ій
 м

іж
 о

рг
ан

із
ац

ія
м

и,
 

пе
ре

да
ча

 п
ов

но
ва

ж
ен

ь 
ві

д 
од

ні
єї

 о
рг

ан
із

ац
ії 

до
 ін

ш
ої

, в
за

-
єм

ор
оз

ра
ху

нк
и 

вс
ер

ед
ин

і к
ор

по
-

ра
ці

ї т
ощ

о)
 –

 с
ис

те
м

а 
пр

ак
ти

чн
о 

не
 є

 ін
те

гр
ов

ан
ою

.
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«DeloPro»
С

ис
те

м
а 

«D
el

oP
ro

» 
пр

из
-н

ач
ен

а 
дл

я 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
 н

а 
м

ал
их

 п
ід

-
пр

иє
м

ст
ва

х 
то

рг
ів

лі
 т

а 
ко

м
пл

ек
сн

их
 п

ос
лу

г. 
С

ис
те

м
а 

да
є 

зм
ог

у 
ре

ал
із

ув
ат

и 
ок

ре
м

і ф
ун

кц
ії 

м
ар

ке
ти

нг
ов

ої
 д

ія
ль

но
ст

і (
ве

ст
и 

об
лі

к 
за

ку
пі

ве
ль

 і 
пр

од
аж

ів
 т

ов
ар

ів
, і

ст
ор

ії 
їх

 о
пл

ат
и,

 в
ід

ва
нт

аж
ен

ня
 т

а 
от

ри
м

ан
ня

, с
кл

ад
ат

и 
не

об
хі

дн
і д

ок
ум

ен
ти

; в
ес

ти
 о

бл
ік 

ор
га

ні
за

-
ці

й-
па

рт
не

рі
в,

 ш
ви

дк
ий

 п
ош

ук
 д

ан
их

 п
ро

 п
ос

та
ча

ль
ни

ків
, п

ок
уп

ці
в 

за
 р

із
ни

м
и 

оз
на

ка
м

и;
 ф

ор
м

ув
ат

и 
пр

ай
с-

ли
ст

и 
та

 т
ор

го
ві

 з
ам

ов
-

ле
нн

я 
сп

ож
ив

ач
ів

). 
С

ис
те

м
а 

м
іс

ти
ть

 е
ле

кт
ро

нн
у 

по
ш

ту
 й

 о
рг

ан
ай

-
зе

р,
 к

ор
по

ра
ти

вн
ий

 ін
ф

ор
м

ац
ій

ни
й 

по
рт

ал
, а

 т
ак

ож
 з

ас
об

и 
B

I –
 

пр
ог

ра
м

ов
ан

і д
еш

бо
рд

и,
 к

ар
ти

 п
ок

аз
ни

ків
, б

аг
а-

то
ви

м
ір

ні
 з

ві
ти

. 
Кр

аї
на

-в
ир

об
ни

к 
– 

Ук
ра

їн
а.

 Ц
ін

а 
– 

ві
д 

54
00

 гр
н.

1)
 П

ла
тф

ор
м

на
 н

ез
ал

еж
ні

ст
ь.

2)
 В

ис
ок

ий
 р

ів
ен

ь 
бе

зп
ек

и 
да

ни
х.

 У
 

тр
ир

ів
не

ві
й 

ар
хі

те
кт

ур
і к

лі
єн

т-
се

рв
ер

 
ко

ри
ст

ув
ач

 н
е 

м
ає

 д
ос

ту
пу

 д
о 

па
ро

лі
в 

S
Q

L-
се

рв
ер

а.
3)

 П
ро

ст
от

а 
м

ас
ш

та
бу

ва
нн

я.
 П

ро
гр

ам
а 

ін
ст

ал
ю

єт
ьс

я 
ті

ль
ки

 н
а 

се
рв

ер
і. 

О
бч

ис
-

лю
ва

ль
ні

 п
от

уж
но

ст
і з

а 
не

об
хі

дн
ос

ті
 

на
ро

щ
ую

ть
ся

 в
 о

дн
ом

у 
м

іс
ці

.

П
ер

со
на

ль
ни

й 
до

ст
уп

 к
ор

ис
ту

-
ва

чі
в 

до
 ф

ун
кц

ій
 с

ис
те

м
и,

 щ
о 

м
ож

е 
ви

кл
ик

ат
и 

по
м

ил
ки

 т
а 

не
су

м
іс

но
ст

і в
 р

об
от

і п
ро

гр
ам

и 
в 

ра
зі

 з
м

ін
и 

ок
ре

м
их

 ф
ун

кц
ій

 
бе

з 
по

го
дж

ен
ня

.

Система CRM-рішення 
«ПАРУС»

С
ис

те
м

а 
C

R
M

-р
іш

ен
ня

 «
П

А
Р

УС
» 

– 
це

 ін
ст

ру
м

ен
т 

ав
то

м
ат

из
ац

ії 
C

R
M

-с
тр

а-
те

гії
, я

ки
й 

об
’є

дн
ує

 в
 є

ди
-н

ий
 ін

ф
ор

м
ац

ій
ни

й 
пр

ос
ті

р 
вз

ає
м

оп
ов

’я
за

ні
 б

із
не

с-
пр

оц
ес

и 
ос

но
вн

их
 п

ід
ро

зд
іл

ів
 к

ом
па

ні
ї з

 
ро

бо
ти

 з
 к

лі
єн

та
м

и 
(п

ро
да

ж
, м

ар
ке

ти
нг

, о
бс

лу
го

ву
ва

нн
я)

. Т
ип

ов
е 

C
R

M
-р

іш
ен

ня
 п

ід
тр

им
ує

 о
бс

лу
го

ву
ва

нн
я 

кл
іє

нт
ів

. У
 с

ис
те

м
і 

зд
ій

сн
ю

єт
ьс

я 
ве

де
нн

я 
єд

ин
ої

 с
тр

ук
ту

ро
ва

но
ї б

аз
и 

кл
іє

нт
ів

, 
по

те
нц

ій
ни

х 
кл

іє
нт

ів
, п

ар
тн

ер
ів

 т
а 

ін
ш

их
 к

он
тр

аг
ен

ті
в;

 о
бл

ік
 

до
го

ві
рн

их
 в

ід
но

си
н;

 п
ла

ну
ва

нн
я 

та
 о

бл
ік

 п
ро

-д
аж

ів
; м

ар
ке

ти
н-

го
ві

 д
ос

лі
дж

ен
ня

 і 
оп

ит
ув

ан
ня

; ф
ор

м
ув

ан
ня

 з
ві

тн
ос

ті
 т

а 
ан

ал
із

у 
да

ни
х;

 в
за

єм
од

ія
 з

 б
ух

га
лт

ер
сь

ки
м

и 
си

ст
ем

а-
м

и,
 п

ош
то

ви
м

и 
кл

іє
нт

ам
и,

 к
он

та
кт

-ц
ен

тр
ам

и.
 К

ра
їн

а-
ви

ро
бн

ик
 –

 У
кр

аї
на

. Ц
ін

а 
– 

ві
д 

18
00

 г
рн

.

1)
 Н

е 
ви

м
аг

ає
 з

ас
то

су
ва

нн
я 

ст
ор

он
ні

х 
С

УБ
Д

.
2)

 Р
оз

ш
ир

ен
і ф

ун
кц

ії 
ад

м
ін

іс
тр

ув
ан

ня
 

си
ст

ем
и,

 к
он

ку
ре

нт
ні

 л
іц

ен
зі

ї.
3)

 Г
ну

чк
іс

ть
 н

ал
аг

од
ж

ен
ня

 ін
те

рф
ей

су
, 

пр
ос

то
та

 й
 е

рг
он

ом
ік

а 
ін

те
рф

ей
су

, в
ел

и-
ки

й 
пе

ре
лі

к 
ф

ун
кц

іо
на

ль
ни

х 
ро

зд
іл

ів
. 

4)
 С

ум
іс

ні
ст

ь 
із

 п
ак

ет
ам

и 
«M

S
 O

ffi
ce

» 
та

 
«O

pe
n 

O
ffi

ce
»,

 ш
ир

ок
ий

 с
пе

кт
р 

па
ке

ті
в 

пі
дт

ри
м

ки
 к

лі
єн

ті
в.

5)
 Ш

ир
ок

а 
м

ер
еж

а 
пр

ед
ст

ав
ни

кі
в 

в 
Ук

ра
їн

і з
 л

іц
ен

зі
йн

им
 с

уп
ро

во
до

м
 П

З,
 

на
яв

ні
ст

ь 
це

нт
рі

в 
на

вч
ан

ня
 т

а 
се

рт
иф

і-
ка

ці
ї к

ор
ис

ту
ва

чі
в 

си
ст

ем
и.

1)
 Н

ед
ос

та
тн

я 
ко

нф
ід

ен
ці

йн
іс

ть
 

і с
ум

ні
вн

а 
на

ді
йн

іс
ть

 о
со

би
ст

их
 

да
ни

х 
кл

іє
нт

ів
.

2)
 З

на
чн

і в
ит

ра
ти

 н
а 

на
вч

ан
ня

 
пе

рс
он

ал
у.

Система «КонСи Маркетинг»

П
ри

зн
ач

ен
ня

 с
ис

те
м

и 
«К

он
С

и 
М

ар
ке

ти
нг

» 
– 

пі
дт

ри
м

ка
 м

ар
ке

-
ти

нг
ов

ої
 д

ія
ль

но
ст

і й
 п

от
ен

ці
йн

их
 к

лі
єн

ті
в,

 я
кі

 о
бс

лу
го

ву
ю

ть
ся

 
з 

ур
ах

ув
ан

ня
м

 с
ег

м
ен

ту
ва

нн
я 

ри
нк

у;
 D

ire
ct

 M
ai

l (
e-

m
ai

l) 
– 

м
ех

а-
ні

зм
 і 

си
ст

ем
а 

ві
дс

те
ж

ен
ня

 й
ог

о 
еф

ек
ти

вн
ос

ті
. З

ав
да

нн
я,

 щ
о 

ви
рі

ш
ує

 ц
я 

си
ст

ем
а:

 –
ф

ор
м

ув
ан

ня
 с

ис
те

м
и 

об
лі

ку
 ін

ф
ор

м
ац

ії 
пр

о 
кл

іє
нт

ів
 і 

по
те

нц
ій

-
ни

х 
сп

ож
ив

ач
ів

; 
 –
D

ire
ct

 M
ai

l (
e-

m
ai

l) 
– 

м
ех

ан
із

м
 п

ро
су

ва
нн

я 
пр

од
ук

ці
ї а

бо
 п

ос
лу

г 
сп

ож
ив

ач
ам

; 
 –
оп

ис
 п

от
ен

ці
йн

их
 к

лі
єн

ті
в 

за
 с

ег
м

ен
тн

им
и 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
м

и;
 –
оц

ін
ю

ва
нн

я 
ф

ак
то

рі
в 

вп
ли

ву
 в

 с
ег

м
ен

тн
ом

у 
ан

ал
із

і; 
 –
кі

ль
кі

сн
ий

 і 
ча

со
ви

й 
ан

ал
із

 го
то

вн
ос

ті
 к

лі
єн

та
 д

о 
ку

пі
вл

і т
ов

ар
у 

аб
о 

по
сл

уг
и 

на
 о

сн
ов

і е
кс

тр
ап

ол
яц

ій
но

ї о
ці

нк
и 

по
пе

ре
дн

іх
 

пе
рі

од
ів

; 
 –
ф

ор
м

ув
ан

ня
 с

ис
те

м
и 

зв
іт

у 
щ

од
о 

кл
іє

нт
ів

 і 
по

те
нц

ій
ни

х 
се

гм
ен

тів
.

Кр
аї

на
-в

ир
об

ни
к 

– 
Ро

сі
я.

 Ц
ін

а 
– 

ві
д 

27
00

 г
рн

.

1)
 М

ож
ли

ві
ст

ь 
ре

да
гу

ва
нн

я 
оз

на
к 

се
г-

м
ен

ту
ва

нн
я 

та
 о

пе
ра

ці
й 

із
 п

ро
су

ва
нн

я 
пр

од
ук

ці
ї, 

то
бт

о 
ст

во
ре

нн
я 

вл
ас

ни
х 

сп
ис

кі
в 

ци
х 

па
ра

м
ет

рі
в.

2)
 Ін

те
гр

ат
ив

ні
 в

ла
ст

ив
ос

ті
 п

ак
ет

у 
з 

ін
ш

им
и 

пр
ог

ра
м

ам
и 

ко
ри

ст
ув

ач
а.

 
3)

 П
ро

ду
м

ан
а 

і г
ра

м
от

но
 р

еа
лі

зо
ва

на
 

си
ст

ем
а 

пе
р-

ви
нн

ог
о 

ан
ал

із
у 

за
хо

ді
в 

щ
од

о 
пр

ос
ув

ан
ня

 п
ро

ду
кц

ії 
аб

о 
по

сл
уг

.
4)

 Н
ая

вн
іс

ть
 м

ож
ли

во
ст

і п
ер

ем
ик

ан
ня

 
ст

ан
да

рт
у 

пр
ед

ст
ав

ле
нн
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 1 є «1С:Предприятие», «SAP ERP(SAP R/3)», 
«Галактика», «DeloPro», система «КонСи 
Маркетинг», система CRM-рішення 
«ПАРУС», програмно-аналітичний комплекс 
«Интеллектуальный капитал» та ін. Розгля-
немо їх у таблиці 1.

Критеріальний аналіз ефективності вико-
ристання програмних засобів для управління 
інтелектуальним капіталом представлено в 
таблиці 2.

Корисність ПЗ автори пропонують розраху-
вати за допомогою такої залежності, як:

∑ ∗
n

i=
lili px=U

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,                      (1)

де Uі – корисність і-го ПЗ;
хі – значення ℓ-го критерію у і-му ПЗ; і = 

1,7 – кількість ПЗ; 
рl – вага ℓ-го критерію, ℓ = 1,7.
За допомогою формули (1) визначимо 

корисність кожного із семи ПЗ:
U1 = 0,35*0,2+0,3*0,4+0,1*0,15+0,9*0,05+0,9* 

0,05+0,9*0,1+1*0,05 = 0,435;
U2 =0,55*0,2+0,4*0,4+0,2*0,15+0,8*0,05+0,6* 

0,05+0,1*0,1+1*0,05 = 0,43;
U3 = 0,85*0,2+0,3*0,4+0,25*0,15+0,8*0,05+ 

0,75*0,05+0,5*0,1+1*0,05 = 0,505;
U4 = 0,86*0,2+0,3*0,4+0,2*0,15+0,85*0,05+1* 

0,05+0,6*0,1+1*0,05 = 0,5245;
U5 = 0,68*0,2+0,5*0,4+0,3*0,15+0,9*0,05+1* 

0,05+0,8*0,1+1*0,05 = 0,606;
U6 = 0,55*0,2+0,6*0,4+0,4*0,15+0,8*0,05+0,6* 

0,05+0,7*0,1+1*0,05 = 0,6;
U7 = 0,85*0,2+0,9*0,4+0,8*0,15+0,9*0,05+0,7* 

0,05+0,3*0,1+1*0,05 = 0,81.
Отже, найкращим програмним засобом 

за критеріальним підходом для українських 
підприємств є такий, що має максимальне 
значення корисності (U7), – програмно-ана-
літичний комплекс «Интеллектуальный 
капитал».

Висновки з цього дослідження. Авто-
рами статті було запропоновано власну 
концепцію інтелектуального капіталу. Здій-
снено аналіз основних програмних засобів 
управління інтелектуальним капіталом, що 
пропонуються іноземними та вітчизняними 
виробниками. У результаті дослідження було 
проведено оцінювання програмних засобів 
управління ІК за запропонованою авторами 
системою критеріїв, що дало змогу виділити 
оптимальний програмний засіб для вирі-
шення такої проблеми на українських підпри-
ємствах – програмно-аналітичний комплекс 
«Интеллектуальный капитал».
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Стаття містить аналіз основних підходів до побудови стратегії управління змінами в організації. Автор 
розглядає життєвий цикл організації за різними моделями  управління змінами та пропонує модель зв’язку 
загальної стратегії управління розвитком організації зі стратегією управління змінами, організаційною струк-
турою, навчанням персоналу та запровадженням коучингу підтримки змін.

Ключові слова: управління змінами, стратегічне управління, життєвий цикл, менеджмент організацій, 
управління персоналом, опортунізм персоналу. 

Балдинюк А.Г. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Статья содержит анализ основных подходов к построению стратегии управления изменениями в орга-

низации. Автор рассматривает жизненный цикл организации, используя различные модели управления из-
менениями, предлагает модель связи общей стратегии управления развитием организации со стратегией 
управления изменениями, организационной структурой, обучением персонала и внедрением коучинга под-
держки изменений. 

Ключевые слова: управление изменениями, стратегическое управление, жизненный цикл, менеджмент 
организаций, управление персоналом, оппортунизм персонала.

Baldunyuk A.H. CHANGE MANAGEMENT STRATEGY IN THE ORGANIZATION
The article contains an analysis of the main approaches to building a strategy for managing change in an orga-

nization. The author considers the life cycle of the organization. The work contains analysis of various models of 
change management. The author suggests a model of the interrelationships of the overall management strategy of 
the organization's development with the strategy of change management, organizational structure, staff training and 
the introduction of coaching support for change.

Keywords:  change management, strategic management, life cycle, management of organizations, personnel 
management, staff opportunism.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Динаміка змін у сучасному суспіль-
стві та економіці потребує нових підходів до 
стратегічного управління та управління змі-
нами. Будь-яка організація – від виробничого 
продуктового підприємства до громадських 
організацій – повинна прогнозувати своє май-
бутнє загалом та за окремими напрямами 
діяльності, продуктами та послугами. Зміни 
вже апріорі закладені в життєвий цикл роз-
витку організації, а також динамічно супро-
воджують проекти запровадження нових 
технологій. Саме це зумовлює розроблення 
стратегії і сценарії запровадження змін в орга-
нізації та їх сприйняття персоналом. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналітичний огляд праць з управління 
змінами та управління організацією свідчить 
про те, що ця тематика цікавить науковців 
та практиків і представлена в роботах таких 
зарубіжних авторів, як Л. Грейнер [1], Д. Дак 
[2], П. Друкер [3], Р. Каплан [4], П. Лотич [5], 

П. Марковиц [6], Д. Мейер [7] та інші. Наукові 
дослідження цих авторів отримали розвиток у 
роботах О.О. Коваленко [8], О.В. Мілінчук [9], 
С.Г. Турчиної [10] та інших.

Водночас, незважаючи на досить вагомі 
висновки та рекомендації, взаємозв’язок стра-
тегії управління змінами з життєвим циклом 
організації та їх вплив на управління персона-
лом  вивчено недостатньо. 

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Наукова гіпотеза, 
яка стала основою дослідження, може бути 
сформульована таким чином. Життєвий цикл 
розвитку організації передбачає зміни в орга-
нізації, якими необхідно управляти таким 
чином, щоб уникнути протидії персоналу та 
одержати запланований результат. Кризові 
явища зовнішнього та внутрішнього серед-
овища також впливають на зміни в організа-
ції та потребують спеціальних управлінських 
дій. Розроблені сценарії щодо ситуацій управ-
ління змінами дадуть змогу зменшити проти- ЕК
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дію персоналу та досягти кращих результатів 
в управлінні діяльністю організації.  

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є виявлення 
взаємозв’язку між життєвим циклом організа-
ції та управлінням змінами. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кожна стратегія управління змінами 
повинна передбачати розуміння унікальних 
характеристик зміни, мати основу у вигляді 
організаційної структури для реалізації стра-
тегії, підтримуватись чіткою позицією менедж-
менту щодо необхідності змін та їх обґрунту-
вання з оцінкою ризиків, пов’язаних зі змінами 
та ситуацією їх неприйняття. Управління змі-
нами повинно бути закладено в саму страте-
гію розвитку організації, яка містить модель 
життєвого циклу, визначеність позиції органі-
зації в цьому життєвому циклі та алгоритми 
щодо виявлення точок необхідності запро-
вадження змін. Відомі моделі управління змі-
нами доповнені вітчизняними дослідниками і 
можуть бути використані для оцінки позиціо-
нування організації на кривій життєвого циклу 
та формування сценаріїв запровадження змін 
[9; 10]. Серед таких моделей можна виокре-
мити модель К. Левіна «розморожування – 
зміна – заморожування»; Л. Грейнера – «тиск 
і спонукання; посередництво та переорієнта-
ція уваги; діагностика і визначення конкрет-
них проблем; вирішення проблеми та забез-
печення зобов’язання щодо виконання нового 
курсу; експеримент і виявлення (аналізування 
наслідків експериментального впровадження 
змін з метою підвищення їхньої ефектив-
ності шляхом коригування); підкріплення і 
згода» [1]. Дві концепції Гарвардської школи – 
теорія Е та теорія О, з одного боку, проти-
лежні – одна з них передбачає фокусування 
на фінансових цілях та запровадження згори 
вниз (теорія E); а другу (теорію О) характе-
ризує високий рівень залучення працівників, 
розвиток людського капіталу [10]. З іншого 
боку, обидві теорії потребують інвестицій у 
розвиток персоналу для досягнення фінансо-
вих цілей. Цікавими є підходи до біологічної 
моделі (живої) організації [7]. Модель Д. Дака 
передбачає п’ять фаз (застій, підготовку, реа-
лізацію, перевірку на міцність, досягнення 
цілей) та орієнтується на емоційну поведінку 
людей [2]. Оцінка позиції життєвого циклу 
здійснюється за показниками господарської 
(або іншої ) діяльності відповідно до постав-
лених цілей. Так, для підприємства доцільно 
використовувати показники господарської 
діяльності за даними фінансової звітності. 

Ситуаційна обізнаність про зміни полягає у 
розумінні сутності змін, аналізі аналогічних 
змін у діяльності організацій, можливості фор-
малізації змін, аналізі впливу на технологічні 
процеси та персонал. Обов’язково необхідно 
проаналізувати зміни ролей робочих місць та 
рівень прийняття змін персоналом. Одним із 
важливих питань є оцінка обсягу змін, який, 
як правило, повинен бути невеликим або роз-
битим на невеличкі «порції» для реалізації 
методики малих кроків. 

Організаційна структура запровадження 
змін повинна формуватись із постійної (тради-
ційної) структури і включати в себе представ-
ників топ-менеджменту та гнучкої структури 
команди проекту запровадження змін. Зміни 
не можуть бути постійними, вони повинні бути 
унікальними, для їх запровадження необхідно 
визначити ресурси та команду. Всі ці вимоги 
відповідають основним ознакам проекту. 
Саме тому доцільно використовувати інстру-
менти проектного менеджменту. Крім того, в 
команді повинні бути обов’язково присутніми 
всі керівники підрозділів, яких будуть стосу-
ватись зміни. Самі зміни повинні бути оці-
нені з позиції ризику одержання позитивних 
результатів, а також щодо спротиву персо-
налу. Керівник проектної групи змін повинен 
пам’ятати слова П. Друкера: «Централь-
ним завданням менеджменту ХХІ сторіччя є 
перетворення організацій у лідерів змін» [3]. 
Зрозуміло, що зміни повинні відповідати не 
тільки загальній місії (в іншому разі її треба 
теж змінювати) і стратегії розвитку організа-
ції, а і кожній проекції розвитку. Найкращим 
прикладом формування пріоритетів страте-
гічного розвитку є запровадження системи 
збалансованих показників, яка дає змогу сфо-
кусувати увагу менеджерів на основних про-
екціях та пов’язати їх між собою. Такий підхід 
дає змогу також сформувати сценарії впливу 
змін на кожний з підрозділів та кожну цільову 
групу персоналу згідно з висловом Р. Каплана 
та Д. Нортона: «Фактично не може бути кра-
щого прикладу революційних змін інформа-
ційного віку, ніж поява нової філософії щодо 
внеску кожного працівника в розвиток підпри-
ємства» [4]. Необхідно проаналізувати цільові 
групи, які сприймають зміни по-іншому, мають 
власні проекти та бачення, і сформувати 
майданчики для обговорення, формування 
змішаних груп, підготовки «гібридних» сцена-
ріїв, де буде врахована позиція інших [6]. Це 
приведе до розроблення спеціальної тактики 
реалізації ініціативи зміни та підтримки змін 
після впровадження та закінчення проекту. 
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На рис. 1 представлено загальну модель 
взаємозв’язків стратегії розвитку підприєм-
ства, визначення позиції життєвого циклу, 
необхідності змін та управління ними, аналізу 
ризиків, проекту управління змінами на основі 
організаційної структури, цільових груп пер-
соналу, їх навчання та коучингу.

Таким чином стратегія управління змінами 
повинна мати такі документи, як: 

1. Аналіз поточної ситуації (стадія життє-
вого циклу, аналіз зовнішнього та внутріш-
нього середовища, наявність ресурсів, готов-
ність персоналу, аналіз стану технологічних 
та управлінських процесів тощо). 

2. Організаційна структура запровадження 
стратегій (аналіз сталих та гнучких організа-
ційних структур).

 3. Аналіз ризиків (визначення груп ризи-
ків; аналіз виявлених ризиків; сценарії щодо 
зменшення вірогідності прояву ризиків). 

4. Карта реалізації стратегії управління змі-
нами (ментальна карта, дорожня карта – відпо-
віді на питання «що, коли, де, як, хто, навіщо»). 

5. План навчання та коучингу для персо-
налу (попереднє навчання – для прийняття 
змін, навчання для запровадження змін, коу-
чинг для підтримки змін).

На рис. 2 наведено приклад реалізації 
моделі управління змінами для розглянутої 
ситуації. 

Так, наприклад, на стабільному етапі роз-
витку підприємства торгівлі для підвищення 
рівня конкурентоспроможності основних 
продуктів та послуг, збільшення частки під-
приємства на ринку доцільно запровадити 
нові технології управління відносинами з 
клієнтами, що базуються на динамічному 
моніторингу задоволення клієнтів, збіль-
шенні рівня лояльності, привабленні нових 
клієнтів [8]. 

Такий проект, як правило, передбачає удо-
сконалення CRM-системи для динамічного 
відстеження реакції клієнта, запровадження 
методологій динамічного обговорення резуль-
татів роботи з клієнтами. Ризиками для 
запровадження такого проекту можуть бути 
негативні результати навчання персоналу 
та запровадження нових майданчиків спіл-
кування з клієнтами, неприйняття методики 
публічного обговорення у зв’язку з традиці-
ями нерозголошення власних методів управ-
ління відносинами з клієнтами, небажання 
змін менеджерами продажів, які є головною 
цільовою групою.  

Загальна стратегія розвитку
Визначений пріоритет, ціль
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Рис. 1. Загальна модель взаємозв’язків стратегії та складників  
управління змінами
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Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, отримані результати досліджень 
дають змогу сформувати стратегію розви-
тку організації та управління змінами як два 
паралельних стратегічних документи, що 
враховують життєвий цикл організації та 

вплив запроваджених кроків на технологічні 
й управлінські процеси і персонал організа-
ції. У плані подальших досліджень – розро-
блення методики виявлення причин спро-
тиву персоналу організаційним змінам та 
його усунення. 

Рис. 2. Приклад моделі взаємозв’язків стратегії та складників управління 
змінами для збільшення частки ринку товарів та послуг
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Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем формування структури джерел фінансування під-
приємств агропромислового комплексу України. Проаналізовано та узагальнено склад і особливості фор-
мування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств в економіці України. Виділено та охарак-
теризовано основні підходи до формування структури власних та позикових коштів підприємствами АПК за 
допомогою методу кластерного аналізу.
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Берест М.М., Дудка М.О. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ АПК

Статья посвящена исследованию актуальных проблем формирования структуры источников финанси-
рования предприятий агропромышленного комплекса Украины. Проанализированы и обобщены состав и 
особенности формирования финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий в экономике Украи-
ны. Выделены и охарактеризованы основные подходы к формированию структуры собственных и заемных 
средств предприятиями АПК с помощью метода кластерного анализа.

Ключевые слова: структура источников финансирования, собственный капитал, долгосрочные и теку-
щие обязательства, агропромышленный комплекс, кластерный анализ.

Berest M.M., Dudka M.O. FORMATION OF THE STRUCTURE OF FINANCIAL RESOURCES OF AIC COMPA-
NIES

The article is devoted to the investigation of actual problems of formation of the structure of sources of financing 
for business entities of the Ukrainian agroindustrial complex. The composition and features of the financial resourc-
es’ sources of agricultural companies have been analyzed and summarized. The main approaches to the formation 
of the structure of own and borrowed funds by agriculture companies were identified and characterized using the 
method of cluster analysis.

Keywords:  structure of financing sources, own capital, long-term and current liabilities, agro-industrial complex, 
cluster analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах, що характеризу-
ються наявністю в економіці значної кількості 
кризових явищ різної глибини і складності, 
саме агропромисловий комплекс дає можли-
вість вирішувати питання продовольчої без-
пеки, створювати надійне та стабільне дже-
рело бюджетних надходжень та розвивати 
наявний виробничо-економічний потенціал. 
Так, статистичні дані свідчать про те, що най-
більшу частку у структурі українського екс-
порту товарів у 2016 р. становила саме про-
дукція АПК та харчової промисловості (42%), 
при цьому порівняно з 2015 р. обсяг її екс-

порту зріс на 721,2 млн. доларів або на 5% 
[1]. Це підкреслює стратегічну важливість 
ефективного та стійкого розвитку підприємств 
АПК, який є неможливим без забезпечення 
достатнього обсягу та формування оптималь-
ної структури джерел їх фінансування. Як 
відомо, основними джерелами фінансових 
ресурсів суб’єктів господарювання є власні, 
залучені та позикові кошти, однак їх викорис-
тання підприємствами АПК має свої особли-
вості, зумовлені як специфікою галузі, так і 
сутнісними характеристиками цих джерел. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження проблем ефективного ЕК
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забезпечення діяльності суб’єктів агропро-
мислового сектору економіки фінансовими 
ресурсами широко відображені у працях 
українських вчених. Зокрема, П.А. Стецюком 
[2] розглядались стратегічні і тактичні підходи 
до управління фінансовими ресурсами сіль-
ськогосподарських підприємств, Д.І. Дема, 
Л.М. Дорохова, Л.В. Недільська, О.Я. Стойко 
та інші [3] досліджували сучасну фінансову 
політику в аграрному секторі економіки, 
О.Г. Малієм [4] проведено глибокий аналіз 
інструментів фінансово-кредитного забезпе-
чення агроформувань. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
частка збиткових підприємств у сільському, 
лісовому та рибному господарстві є досить 
низькою порівняно з цим показником в еко-
номіці загалом (12,4% проти 33,3% у 2016 р.), 
фінансовий результат діяльності галузі є 
від’ємним (–349,3 тис. грн.) [1]. Збитковість 
та нестабільний фінансовий стан більшості 
сільськогосподарських підприємств вимагає 
постійного пошуку ефективних джерел фінан-
сового забезпечення, оптимізації їхнього 
складу та структури. У зв’язку з цим дослі-
дження проблем оцінювання особливостей та 
формування оптимальної  структури фінан-
сового забезпечення виробничої та інвести-
ційної діяльності підприємств галузі залиша-
ються актуальними.

 Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є аналіз та 
оцінка форм і структури джерел фінансування 
підприємств АПК в сучасних економічних умо-
вах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз та узагальнення літератур-
них джерел щодо формування фінансового 
забезпечення підприємств агропромислового 
сектору економіки [3–7] дав можливість уста-
новити, що структура джерел фінансування 
їхньої діяльності включає як власні кошти, 
так і довгострокові та поточні зобов’язання 
та забезпечення. Загальна структура дже-
рел фінансування суб’єктів господарювання 
сільського, лісового та рибного господарства 
подана в табл. 1.

Наведені дані свідчать про те, що загаль-
ний обсяг фінансових ресурсів галузі постійно 
зростає, що свідчить про розширення обсягів 
її функціонування. Водночас структура дже-
рел фінансування зазнає постійних змін. Так, 
основним видом фінансового забезпечення 
в 2012–2013 рр. є власний капітал, однак 
його частка стабільно та значно зменшу-
ється – на понад 13% до кінця періоду, тому 
в 2014 р. частка власних джерел та поточ-
них зобов’язань стає майже однаковою, а в 
2015 р. головним джерелом фінансування 
стають поточні зобов’язання та забезпечення. 
Частка довгострокових зобов’язань є неста-
більною, зростаючи до 16,12% у 2014 р. та 
різко зменшуючись до 9,93% у 2015 р. Виді-
лені тенденції свідчать про зміну загальної 
структури джерел фінансового забезпечення 
підприємств галузі в бік зростання рівня їх 
фінансової залежності від зовнішніх джерел 
фінансування. Більш детальний аналіз струк-
тури поточних зобов’язань [8] свідчить про 
те, що обсяг поточних зобов’язань зростає за 
рахунок значного збільшення поточної кре-

Таблиця 1
Структура джерел фінансування підприємств сільського, лісового  

та рибного господарства
Джерела фінансування 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

Власний капітал, млн. грн. 148 147,8 156 820 163 932 275 304
частка,% 53,55 50,09 41,97 40,14
Довгострокові зобов’язання і забезпе-
чення 35 268 43 031,6 62 975,4 68 127,2

частка,% 12,75 13,74 16,12 9,93
Поточні зобов’язання і забезпечення 93 160,2 113 181 163 617 342 359
частка,% 33,67 36,15 41,89 49,92
Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами і групами вибуття, та чиста 
вартість активів НПФ

75,8 64,2 83,3 54,9

частка,% 0,03 0,02 0,02 0,01
Всього 276 651,8 313 097 390 607 685 845
частка,% 100 100 100 100

Джерело: розраховано за [8]
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диторської заборгованості, при цьому обсяг 
банківських кредитів залишається відносно 
стабільним, така тенденція не є позитивною 
та підтверджує попередні висновки щодо зни-
ження рівня фінансової стійкості підприємств 
галузі. Крім того, виділені тенденції можуть 
свідчити про дефіцит фінансових ресурсів та 
обмеженість доступу до кредитних джерел 
фінансування внаслідок низької платоспро-
можності підприємств галузі або небажання 
банків розширювати кредитування у цьому 
напрямі. У такому разі для підвищення плато-
спроможності та фінансової стійкості підпри-
ємств сільського господарства оптимальним 
варіантом є нарощення власного капіталу. 

Основними складниками власного капі-
талу є внески засновників (власників, акціо-
нерів) та прибуток, що формується у процесі 
ефективного функціонування підприємства. 

Однак формування достатнього обсягу влас-
них ресурсів суб’єктів господарювання АПК 
ускладнюється тим, що частка збиткових під-
приємств у галузі є досить високою (рис. 1).

Бачимо, що, незважаючи на скорочення 
частки збиткових суб’єктів господарювання 
з 2013 по 2015 р., вона, по-перше, залиша-
ється досить високою (понад 10%), по-друге, 
в 2016 р. знову зростає, що свідчить про 
нестабільність позитивних тенденцій та про 
негативний вплив збитків на формування 
структури джерел фінансування підпри-
ємств. Таким чином, можемо дійти висновку, 
що нестача власних фінансових ресурсів 
через збитковість діяльності та специфіка 
сільськогосподарського виробництва – нерів-
номірність руху грошових коштів протягом 
року – обґрунтовує об’єктивну необхідність 
залучення зовнішніх джерел для підтриму-
вання ефективної діяльності підприємств, 
незважаючи на те, що при цьому знижується 
їхня фінансова стійкість.  

У зв’язку з цим підприємства АПК можуть 
використовувати такі форми фінансування, як 
(рис. 2):

1) самофінансування – на основі власних 
ресурсів, якщо їхня питома вага становить не 
менше 75–80%;

2) боргове фінансування – за рахунок 
залучених та позикових ресурсів, якщо їхня 
питома вага не перевищує 55–60% загальної 
ресурсної бази;

Рис. 2. Форми фінансування суб’єктів АПК
Джерело: узагальнено за [5; 9].
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Рис. 1. Частка збиткових підприємств 
сільського, лісового та рибного  

господарства,%
Джерело: розраховано за [9]
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3) змішане фінансування – частки влас-
них та залучених фінансових ресурсів майже 
рівні.

З метою дослідження форм фінансування, 
що використовуються підприємствами АПК, 
пропонується застосування методу клас-

Рис. 3. Графік середніх значень показників сформованих кластерів

а) 2011 р.                                                                     б) 2012 р.

в) 2013 р.                                                                     б) 2014 р.

в) 2015 р.                                                                     б) 2016 р.
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терного аналізу, що дасть змогу виділити 
та сформувати групи підприємств, які від-
дають перевагу певним джерелам фінансо-
вих ресурсів. Дослідження проводиться за 
даними фінансової звітності 24 підприємств 
АПК [10]. Вихідними даними для проведення 
кластерного аналізу є такі показники, як:

– Чвк – частка власного капіталу в струк-
турі фінансових ресурсів підприємства;

– Чдзз – частка довгострокових зобов’язань 
та забезпечень;

– Чпзз – частка поточних зобов’язань та 
забезпечень.

Кластеризацію пропонується провести 
методом k-середніх, що є найпоширенішим 
серед неієрархічних методів (також назива-
ється швидким кластерним аналізом) [11]. 
Алгоритм методу k-середніх будує k клас-
терів, які містять дані щодо досліджуваних 
об’єктів, розташованих на певних відстанях 
один від одного. Основний тип завдань, які 
вирішує алгоритм k-середніх, – наявність при-
пущень (гіпотез) щодо кількості кластерів, при 
цьому вони повинні бути різними настільки, 
наскільки це можливо. Оскільки вище було 
виділено наявність трьох форм фінансування 
суб’єктів АПК, то для методу k-середніх також 
доцільно встановити таку кількість класте-
рів. Результат реалізації методу k-середніх у 
вигляді графіків середніх значень для кожного 
з кластерів у розрізі 2011–2016 рр. подано на 
рис. 3. 

Аналіз цих даних показав, що за результа-
тами проведення кластерного аналізу можна 
дійти таких висновків: 

1) структура джерел фінансування сіль-
ськогосподарських підприємств є нестабіль-

ною та змінюється за роками, що впливає на 
склад та економічну інтерпретацію сформо-
ваних кластерів; 

2) протягом досліджуваного періоду пер-
ший кластер сформували підприємства, які 
використовують переважно боргове фінан-
сування (частка позикових коштів – близько 
60%, частка власного капіталу не перевищує 
40%). Однак варто зазначити, що у 2011, 2013 
та 2015 рр. у структурі зобов’язань основну 
частку займають довгострокові кошти, тоді 
як у 2012 та 2014 рр. – поточні зобов’язання 
та забезпечення. Ця тенденція значно поси-
лилась у 2016 р. – частки власних коштів та 
довгострокових запозичень у структурі фінан-
сового забезпечення підприємств цього клас-
теру знизились у середньому до менш ніж 
10%, тоді як частка поточних зобов’язань зна-
чно зросла – майже до 80%;    

3) до другого кластеру ввійшли підприєм-
ства, які використовують переважно змішане 
фінансування, тобто частки власних і пози-
кових коштів коливаються в діапазоні від 
40% до 60%, причому переважаюча частка 
капіталу за роками змінюється (у 2011, 2012 
та особливо в 2014 р. основним джерелом є 
власний капітал, а в 2013, 2015 та 2016 рр. – 
позикові кошти). Водночас слід зазначити, 
що протягом 2011–2015 рр. позиковий капі-
тал цих підприємств представлений пере-
важно поточними зобов’язаннями, частка 
довгострокового позикового капіталу прагне 
до нуля. Лише у 2016 р. у підприємств цього 
кластеру частка довгострокових коштів під-
вищується у середньому до 17%, частка 
поточних при цьому також залишається 
високою;

Таблиця 2
Склад та економічна інтерпретація сформованих кластерів 

Роки Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

2011 р. 1, 2, 4 3, 5, 6, 18, 20, 22 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 21, 23, 24

2012 р. 1, 2, 3, 4, 6, 18, 20 5, 11, 14, 22 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 21, 23, 24

2013 р. 1, 2, 4, 6 3, 5, 18, 20, 22 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 21, 23, 24

2014 р. 1, 2, 4, 5, 6, 18, 20, 22 3, 9, 11, 14, 17 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 
19, 21, 23, 24

2015 р. 1, 2, 3, 4 5, 6, 11, 18, 20, 22 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 21, 23, 24

2016 р. 2, 5, 6, 16, 20 1, 4, 8, 11, 22 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 21, 23, 24

Економічна 
інтерпретація 

кластеру

Підприємства вико-
ристовують переважно 
боргове фінансування 

Підприємства вико-
ристовують переважно 
змішане фінансування

Підприємства практично 
повністю знаходяться на 

самофінансуванні
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4) до третього кластеру ввійшли підпри-
ємства, в структурі джерел фінансування 
яких абсолютну перевагу отримали власні 
кошти, їхня частка набагато більша за 80%, 
а в 2012 та 2014 рр. перевищує 90%. Дов-
гострокових зобов’язань такі підприємства 
практично не мають, а позиковий капітал 
представлений в основному поточними 
зобов’язаннями. 

Розглянемо склад сформованих кластерів 
за роками (табл. 2–3). Бачимо, що найбільша 
кількість досліджуваних суб’єктів господа-
рювання потрапили до третього кластеру, 
до його складу в різні роки входить від 11 до 
15 підприємств, що свідчить про перевагу 
використання власного капіталу як форми 
фінансування. 

Перший кластер налічує від 3 (у 2011 р.) 
до 8 (у 2014 р.) підприємств, а другий – від 
4 (у 2012 р.) до 6 (у 2011 та 2015 рр.). Можемо 
засвідчити, що серед досліджуваних підпри-
ємств частка тих, що використовують боргове 
або змішане фінансування, є меншою, ніж 
таких, що знаходяться переважно на самофі-
нансуванні. Таким чином, частки підприємств 
першого та другого кластеру в середньому 
становлять близько 20%, тоді як частка під-

приємств третього кластеру є переважаючою 
та коливається від 46% до 62,5%.    

Висновки з цього дослідження. Вихо-
дячи з проведеного дослідження, можна дійти 
таких висновків:

1) за останні роки спостерігається постійне 
збільшення обсягів капіталу, що використову-
ється підприємствами АПК, значне зростання 
демонструють джерела як власних, так і пози-
кових коштів, що свідчить про активне розши-
рення їхньої діяльності;

2) аналіз структури капіталу підприємств 
сільського, лісового та рибного господарства 
показав, що останніми роками спостеріга-
ються значні її зміни в бік зростання частки 
поточних зобов’язань та забезпечень і ско-
рочення частки інших джерел фінансування. 
Така тенденція свідчить про зниження фінан-
сової стійкості підприємств галузі і може бути 
зумовлена дефіцитом власних коштів ресур-
сів та обмеженістю доступу до кредитних 
ресурсів банківської системи;

3) аналіз динаміки частки збиткових 
суб’єктів господарювання підтверджує наяв-
ність проблем щодо обмеженості влас-
них ресурсів підприємств галузі і водночас 
обґрунтовує об’єктивну необхідність залу-

Таблиця 3
Перелік досліджуваних суб’єктів АПК

№ 
з/п Підприємство № 

з/п Підприємство 

1 ПАТ «Полтавський олійно-екстракційний 
завод – КЕРНЕЛ ГРУП» 13 ПАТ «Сільськогосподарське підприєм-

ство «Шубківське»

2 ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 14 Сільськогосподарське ПАТ «Київська 
овочева фабрика»

3 ПАТ «Сільськогосподарська виробнича 
фірма «АГРОТОН» 15 Сільськогосподарське ПАТ «Охоче»

4 ПАТ «АПК-IНВЕСТ» 16 Сільськогосподарське АТ відкритого 
типу «Ольгівське»

5 ПАТ «Агро-Союз» 17 Сільськогосподарське ПАТ «Надiя»

6
ПАТ «Гуляйпільське міжрайонне підпри-
ємство матеріально-технічного поста-
чання АПК»

18 Сільськогосподарське ПАТ «Україна»

7 Сільськогосподарське ПАТ «Моївське» 19 ПАТ «Сільськогосподарське підприєм-
ство ім. Петровського»

8 Сільськогосподарське ВАТ «Поділля» 20 Сільськогосподарське ПАТ «Ім. Кірова»

9 ПАТ Сільськогосподарське підприємство 
«Чорноморська перлина» 21 Приватне сільськогосподарське АТ «Ім. 

Шевченка»

10 Сільськогосподарське ПАТ «Україна» 22 Сільськогосподарське відкрите АТ «Пта-
хокомбінат «Тульчинський»

11
ПАТ «Вiнницьке обласне сільськогос-
подарське виробниче підприємство із 
племенної справи у тваринництві»

23 ПАТ "Миколаївська аграрна компанія"

12 ПАТ «Сільськогосподарське підприєм-
ство «Селекція-племресурси» 24 Приватне АТ «Бахмутський аграрний 

союз»
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чення зовнішніх джерел для підтримування 
їхньої ефективної діяльності, незважаючи на 
те, що при цьому знижується їхня фінансова 
стійкість;

4) в роботі проведено оцінку форм фінансу-
вання, що використовуються підприємствами 
галузі, з використанням методу кластерного 
аналізу. Виявлено, що в досліджуваній сукуп-
ності сформовано три кластери, причому 
найбільшим за своїм складом є кластер, під-
приємства якого переважно використовують 
самофінансування. Таким чином, саме влас-
ний капітал залишається основним джерелом 

формування фінансового забезпечення біль-
шості підприємств галузі. Це зумовлює необ-
хідність пошуку шляхів зростання фінансових 
результатів підприємств галузі, з одного боку, 
та розширення доступу до кредитних ресурсів 
в економіці – з іншого.

У зв’язку з цим у процесі подальших роз-
роблень у цьому напрямі доцільно дослідити 
наявність зв’язку між структурою капіталу 
підприємств АПК, обраною формою фінансу-
вання та обсягом їхніх фінансових результатів, 
що відображають ефективність використання 
сформованого фінансового забезпечення.
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У статті розкрито сутність та економічну природу мотивації працівників як головного елемента активізації 
людського фактора, який не тільки створює матеріальні передумови виробництва, але й забезпечує їх ефек-
тивне використання. Досліджено досвід формування системи мотивації працівників у фірмах різних країн. 
Визначено загальні принципи та особливості впровадження у практику нових підходів до управління мотива-
ційними процесами на українських підприємствах.

Ключові слова: мотивація, стимулювання працівників, людський фактор, мотиви праці.

Биба В.В., Теницкая Н.Б. МИРОВОЙ ОПЫТ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАП-
ТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

В статье раскрыта сущность и экономическая природа мотивации работников как главного элемента ак-
тивизации человеческого фактора, который не только создает материальные предпосылки производства, но 
и обеспечивает их эффективное использование. Исследован опыт формирования системы мотивации ра-
ботников в фирмах разных стран. Определены общие принципы и особенности внедрения в практику новых 
подходов к управлению мотивационными процессами на украинских предприятиях.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование работников, человеческий фактор, мотивы труда.

Byba V.V., Tenytska N.B. WORLD EXPERIENCE EMPLOYEE MOTIVATION AND POSSIBILITIES OF ADAPTA-
TION TO THE CONDITIONS OF UKRAINE ENTERPRISES

The article reveals the essence and economic nature of workers motivation as the main element of the human 
factor intensification, which not only creates the material preconditions of production but also ensures their efficient 
use. Investigated the experience of the system formation of employees motivation in foreign firms of different coun-
tries. Defines General principles and features of the introduction of new approaches to the management of motiva-
tional processes in Ukrainian enterprises.

Keywords:  motivation, stimulation of workers, human factor, motivation of labor.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку еко-
номіки України основним ресурсом підпри-
ємства стає персонал. Мотивація є головним 
елементом активізації людського фактора, 
який не тільки створює матеріальні переду-
мови виробництва, але і забезпечує їх ефек-
тивне використання. Ні одна система управ-
ління не функціонуватиме досконало, якщо 
в масштабі країни, регіону або окремого під-
приємства не буде розроблена ефективна 
система мотивації праці персоналу, яка би 
спонукала кожного працювати продуктивно 
для досягнення особистісних цілей та цілей 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Термін «мотивація» використовується у всіх 
галузях психології, менеджменту, соціології, 
які досліджують причини і механізми ціле-
спрямованої поведінки людини. Він повніше 
розкриває себе в міждисциплінарній галузі, 
на стику різних галузей знань. Проблемам 
ефективної мотивації людської діяльності 
присвячено праці багатьох вчених, таких як 
Л.Є. Басовський, І.М. Герчикова, Н.В. Дикань, 
Н.І. Кабушкін, І.О. Кулініч, В.І. Хомяков, 
А.В. Шегда та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На сучасному етапі 
розвитку України проблема мотивації має ЕК
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велике значення. Персонал є найскладнішим 
та специфічним видом ресурсів підприєм-
ства. Ефективність діяльності підприємства 
великою мірою залежить від ефективності 
праці персоналу. Саме через зацікавленість 
працівника у результатах його роботи за ство-
рення належних умов праці можна домогтися 
підвищення її продуктивності.

Однією з головних функцій управління на 
підприємстві є саме мотивація. Підприєм-
ство може реалізувати свій потенціал еконо-
мічного зростання лише за умов ефективної 
мотивації. 

Саме тому питання удосконалення моти-
вації праці персоналу на підприємстві є акту-
альним. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні 
сутності мотивації персоналу підприємства 
як інструменту соціальної політики та дослі-
дженню шляхів мотивування його ефективної 
праці через методи соціальної політики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мотивація широко досліджується 
впродовж багатьох років вітчизняними та іно-
земними вченими, які розглядають її з пози-
ції психології, менеджменту, маркетингу та 
економіки. Мотивацію можна вважати одним 
із методів управління, складовою частиною 
процесу управління, спрямованою на досяг-
нення конкретної мети менеджменту – зму-
сити людей ефективно працювати.

Мотиви праці формуються, якщо:
– у розпорядженні суспільства (або суб’єкта 

управління) є необхідний набір благ, відповід-
ний соціально зумовленим потребам людини;

– для отримання цих благ необхідні осо-
бисті трудові зусилля працівника;

– трудова діяльність дає змогу працівнику 
одержати ці блага з меншими матеріальними і 
моральними витратами, ніж будь-які інші види 
діяльності.

Мотивація праці – найважливіший фак-
тор результативності роботи, що становить 
основу трудового потенціалу працівника, 
тобто всієї сукупності властивостей, які впли-
вають на виробничу діяльність. Трудовий 
потенціал складається із психофізіологічного 
потенціалу (здібностей і схильностей людини, 
її здоров’я, працездатності, витривалості, 
типу нервової системи) і особистісного (моти-
ваційного) потенціалу. Мотиваційний потен-
ціал відіграє роль пускового механізму, що 
визначає, які здібності і якою мірою працівник 
буде розвивати і використовувати у процесі 
трудової діяльності.

У формуванні мотивації працівників, під-
вищенні їхнього самовираження в роботі осо-
бливе місце займає соціальна політика під-
приємства.

По-перше, на підприємстві реалізуються 
пільги і гарантії в рамках соціального захисту 
працівників (соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю, безробіттям 
та ін.), встановлені на державному або регіо-
нальному рівні. По-друге, підприємства нада-
ють своїм працівникам і членам їхніх сімей 
додаткові пільги, які стосуються елементів 
матеріального стимулювання, за рахунок 
виділених на ці цілі коштів із фондів соціаль-
ного розвитку підприємства. Надання додат-
кових пільг і послуг соціального характеру 
проводиться або за ініціативою адміністрації, 
що дійсно втілює в життя принципи соціаль-
ної кадрової політики, або в результаті тариф-
них угод між адміністрацією і радою трудового 
колективу (профкомом) як виразником інтер-
есів працівників. Ці виплати стають такими ж 
обов’язковими для виконання, як і ті, що нада-
ються відповідно до трудового законодавства.

Таким чином, соціальна політика підпри-
ємства (організації) як складова частина 
менеджменту являє собою заходи, пов’язані 
з наданням працівникам додаткових пільг, 
послуг і виплат соціального характеру. 

Соціальне забезпечення працівників, роз-
виток їх особистості, збереження здоров’я є 
умовою успішної діяльності організації. Як 
мотиваційний ресурс управління соціально 
орієнтована кадрова політика підприємства 
та пов’язані з нею соціальні послуги повинні 
сприяти тому, щоби працівник задовольняв 
свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. 
Можна виділити такі основні цілі соціальної 
політики, як:

– ототожнення працівника зі своїм підпри-
ємством (задоволення потреби в причетності 
до підприємства);

– особисті цілі і бажання працівників збіга-
ються з цілями підприємства або відповіда-
ють їм;

– зростання продуктивності праці і бажання 
працівників трудитися;

– соціальна захищеність працівників;
– поліпшення моральної атмосфери на 

підприємстві, формування сприятливого соці-
ально-психологічного клімату;

– зростання іміджу підприємства в очах 
працівників і суспільства. 

Для підвищення ефективності діяльності 
підприємства необхідне вдосконалення моти-
вації працівників, що може дати:
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– підвищення результативності роботи 
персоналу;

– оперативне досягнення цілей підприєм-
ства;

– зв’язок результативності роботи співро-
бітників з оплатою та нематеріальним стиму-
люванням;

– прозорість системи заохочування;
– зниження плинності кадрів;
– покращення психологічного клімату;
– покращення командної роботи [1]. 
Мотивація праці належить до проблем, 

вирішенню яких у світовій практиці завжди 
приділялася велика увага. Вітчизняні тео-
рія і практика трудової мотивації зводяться 
до оплати праці, заснованої на фіксованих 
тарифних ставках і посадових окладах, і є 
малоефективними.

Тому під час формування систем мотива-
ції праці на підприємствах варто використо-
вувати вже накопичений світовою практикою 
досвід. З усього розмаїття моделей систем 
мотивації праці у ринковій економіці більшості 
промислово розвинених країн можна виді-
лити як найбільш характерні японську, амери-
канську, французьку, англійську, німецьку та 
шведську моделі.

Японська модель. Вона характеризується 
випереджанням росту продуктивності праці 
щодо росту рівня життя населення, в тому 
числі рівня заробітної плати. З метою заохо-
чення підприємницької активності держава не 
вживає серйозних заходів із контролю за май-
новим розшаруванням суспільства. Існування 
такої моделі можливе тільки за високого роз-
витку в усіх членів суспільства національної 
самосвідомості, пріоритету інтересів нації 
над інтересами конкретної людини, готовності 
населення йти на певні матеріальні жертви 
заради добробуту країни.

Система стимулювання праці порівняно з 
іншими промислово розвиненими країнами в 
Японії досить гнучка. Традиційно вона буду-
ється на врахуванні трьох факторів – про-
фесійної майстерності, віку і стажу роботи. 
Оклад робітника, інженера, керівника нижчої 
та середньої ланок залежно від цих факторів 
встановлюється за тарифною сіткою, за допо-
могою якої визначається умовно-постійна 
частина заробітної плати працівника як сума 
виплат за трьома розділами – за вік, за стаж 
роботи, за кваліфікацію і майстерність, що 
характеризуються категорією та розрядом [2].

Більшість японських компаній у політиці 
матеріального стимулювання використову-
ють синтезовані системи, що поєднують еле-

менти традиційної (вікової) і нової трудової 
тарифікації працівників. У синтезованій сис-
темі розмір заробітної плати визначається 
за чотирма показниками, такими як вік, стаж, 
професійний розряд і результативність праці. 
Вік і стаж є базою для традиційної особистої 
ставки, а професійний розряд і результатив-
ність праці – основою для визначення вели-
чини трудової тарифної ставки, яку назива-
ють «ставкою за кваліфікацію».

Таким чином, використання трудової ставки 
унеможливлює автоматичний ріст заробітної 
плати поза зв’язком із підвищенням кваліфі-
кації та трудовим внеском працівника, поси-
люючи тим самим мотивацію до праці, яка в 
такому разі прямо залежить від результатів 
роботи [3].

Американська модель. Американська 
модель мотивації праці побудована на всіля-
кому заохоченні підприємницької активності 
та збагачення найбільш активної частини 
населення. Модель заснована на соціально-
культурних особливостях нації – масовій орі-
єнтації на досягнення особистого успіху кож-
ного, а також високому рівні економічного 
добробуту.

Нині однією з найпоширеніших у США 
форм оплати праці як для основних, так і для 
допоміжних робітників є оплата, що поєднує 
елементи відрядної та погодинної систем. 
У цьому разі денний заробіток працівника 
визначається як годинна тарифна ставка, 
помножена на кількість годин роботи. У разі 
невиконанні працівником денної норми в 
натуральному вираженні роботу продовжу-
ють до виконання норми. Ця система оплати 
праці не передбачає виплату премій, тому 
що, за твердженням американських економіс-
тів, ці суми вже закладено у високій тарифній 
ставці робітника й окладі службовця. Відміт-
ною рисою розглянутої системи є простота 
нарахування заробітку і планування витрат 
на заробітну плату. Однак більшість фірм як 
у США, так і в інших країнах схиляються до 
застосування систем, що поєднують оплату 
праці з преміюванням.

У США широко застосовуються колективні 
системи преміювання. Так, у системі «Скен-
лон» між адміністрацією та працівниками 
заздалегідь визначається норматив частки 
заробітної плати в загальній вартості умовно 
чистої продукції. У разі прибуткової роботи 
підприємства й утворення економії заро-
бітної плати за рахунок досягнутої економії 
створюється преміальний фонд, який розпо-
діляється таким чином: 25% спрямовується в 
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резервний фонд для покриття можливої пере-
витрати фонду заробітної плати. Із суми, що 
залишилась, 25% йде на преміювання адміні-
страції підприємства, 75% – на преміювання 
робітників. Премії виплачуються щомісяця за 
результатами минулого місяця пропорційно 
до трудової участі працівника на базі основної 
заробітної плати. Наприкінці року резервний 
фонд повністю розподіляється між працівни-
ками підприємства. Використання цієї сис-
теми компанією «Мідленд-Росс» дало змогу 
на тому ж устаткуванні підвищити продук-
тивність праці на 16%, скоротити плинність 
кадрів із 36% до 2,6%, удвічі знизити кількість 
порушників трудової дисципліни.

Французька модель. Ця модель мотивації 
праці характеризується більшим розмаїттям 
економічних інструментів, включаючи страте-
гічне планування й стимулювання конкуренції, 
гнучкою системою оподаткування. Відмінна її 
риса – включення стратегічного планування в 
ринковий механізм. Базисом ринкових відно-
син у французькій моделі є конкуренція, що 
безпосередньо впливає на якість продукції, 
задоволення потреб населення в товарах і 
послугах, зменшення витрат виробництва.

У політиці оплати праці французьких фірм 
спостерігається дві тенденції: індексація 
заробітної плати залежно від вартості життя 
та індивідуалізація оплати праці. Індекси цін 
на споживчі товари враховуються в оплаті 
праці практично на всіх великих підприєм-
ствах, що відбивається в колективних дого-
ворах із профспілками. Принцип індивідуа-
лізації оплати праці у Франції здійснюється 
шляхом урахування рівня професійної квалі-
фікації, якості виконуваної роботи, кількості 
внесених раціоналізаторських пропозицій, 
рівня мобільності працівника. Застосовують 
три основні підходи до індивідуалізації оплати 
праці:

1. Для кожного робочого місця, оцінюваного 
на основі колективної угоди, визначаються 
мінімальна заробітна плата й «вилка» окла-
дів. Оцінка праці кожного працівника здійсню-
ється щодо виконуваної роботи, а не щодо 
праці співробітників, зайнятих на інших робо-
чих місцях. Критеріями трудового внеску пра-
цівника є кількість та якість його праці, а також 
участь у громадському житті підприємства.

2. Зарплата ділиться на дві частини: 
постійну, що залежить від займаної посади 
або робочого місця, і змінну, що відображає 
ефективність праці. Додатково виплачуються 
премії за високу якість роботи, сумлінне став-
лення до праці тощо. Персонал бере активну 

участь в обговоренні питань оплати праці в 
рамках спеціальних комісій.

3. На підприємствах здійснюються такі 
форми індивідуалізації заробітної плати, як 
участь у прибутках, продаж працівникам акцій 
підприємства, виплата премій.

Німецька модель. У центрі німецької 
моделі мотивації праці перебуває людина з 
її інтересами як вільна особистість, що усві-
домлює свою відповідальність перед суспіль-
ством. Свобода в економічному значенні – це 
розуміння інтересів суспільства і знаходження 
свого місця в системі «виробництво – спожи-
вання». Але не кожний громадянин у змозі 
працювати відповідно до вимог ринку. Рин-
кове господарство Німеччини називається 
соціальним тому, що держава створює умови 
для всіх громадян, зупиняє прояви неспра-
ведливості та боронить усіх обділених і безза-
хисних – безробітних, хворих, старих і дітей. 
Соціальна справедливість і солідарність – 
неодмінні передумови суспільного консен-
сусу. Західні дослідники дійшли висновку, що 
гармонійне поєднання стимулювання праці та 
соціальних гарантій являє собою одну з най-
кращих моделей, будь-коли відомих в історії 
економічних теорій. Ця модель забезпечує 
рівною мірою як економічний добробут, так і 
соціальні гарантії.

Шведська модель. Шведська модель 
мотивації праці відзначається сильною соці-
альною політикою, спрямованою на скоро-
чення майнової нерівності через перерозпо-
діл національного доходу на користь менш 
забезпечених верств населення. Починаючи 
з 50-х років шведські профспілки на перего-
ворах про переукладання колективних трудо-
вих договорів проводять політику так званої 
солідарної заробітної плати, що ґрунтується 
на таких принципах, як рівна оплата за рівну 
працю, скорочення розриву між розмірами 
мінімальної та максимальної зарплати. Полі-
тика солідарної заробітної плати спрямована 
на вирішення низки цільових завдань. Насам-
перед вона, поряд із ринковою конкуренцією, 
додатково стимулює постійне оновлення 
виробництва на основі останніх досягнень 
науки й техніки. При цьому дотримується 
принцип рівної оплати за рівну працю. У швед-
ській інтерпретації це означає, що праців-
ники різних підприємств, які мають однакову 
кваліфікацію і виконують аналогічну роботу, 
одержують однакову зарплату незалежно від 
результатів господарської діяльності підпри-
ємства. Якщо, наприклад, із 10 підприємств 
однієї галузі 3 працюють високорентабельно, 



170

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

5 – на середньому рівні, а 2 – збитково, то на 
кожному з цих підприємств одержують одна-
кову заробітну плату за однакову працю, а 
саме на середньому рівні, зафіксованому в 
галузевій угоді.

Шведські профспілки не дозволяють влас-
никам низькорентабельних підприємств зни-
жувати заробітну плату нижче встановленого 
на переговорах із переукладання колектив-
них трудових угод загального рівня. Це спо-
нукує підприємців або модернізувати вироб-
ництво, або закривати підприємство. Таким 
чином, політика солідарної заробітної плати 
сприяє росту рентабельності підприємств. 
Ще однією характерною рисою солідарної 
заробітної плати є скорочення розриву між 
розмірами мінімальної і максимальної зар-
плати. Сама система визначення єдиного 
рівня підвищення заробітної плати сприяє 
його вирівнюванню: заробітки піднімаються в 
низькооплачуваних і стримуються у високоо-
плачуваних працівників. Крім того, у процесі 

переговорів про переукладання колективних 
договорів профспілки, як правило, домага-
ються включення в них спеціальних пунктів 
про випереджувальні темпи росту заробітної 
плати в низькооплачуваних категорій персо-
налу. Усе це створює сприятливі умови для 
відтворення висококваліфікованої робочої 
сили як у матеріальних, так і в невиробничих, 
інтелектуальних сферах виробництва.

Сучасні тенденції формування зарубіж-
них систем мотивації праці в узагальненому 
вигляді наведено в таблиці 1.

Загалом основні елементи мотивації праці 
в країнах з розвиненою ринковою економікою 
мають такі загальні принципи та особливості:

– самостійність працівників, необмежене 
право вибору в рамках дозволеного законом, 
певна свобода дій економістів і менеджерів в 
межах виконуваних ними обов’язків;

– кожний працівник побоюється втра-
тити своє джерело доходу, тому, як правило, 
ніхто не намагається «з’їсти» все зароблене, 

Таблиця 1
Особливості формування зарубіжних систем мотивації праці

Країна Головні чинники 
мотивації праці Відмінні особливості мотивації праці

Японія
Професійна майстерність Довічний найм

Вік Одноразова допомога при виході на пенсіюСтаж

США

Заохочення підприєм-
ницької активності

Поєднання елементів відрядної та погодинної 
систем

Якість роботи Участь у прибутку

Висока кваліфікація

Технологічні надбавки
Премії за безаварійну роботу, тривалу експлу-

атацію обладнання та інструменту
Дотримання технологічної дисципліни

Система подвійних ставок

Франція

Кваліфікація Індивідуалізація оплати праці

Якість роботи
Бальна оцінка праці робітників за професійну 

майстерність, продуктивність праці, якість 
роботи, дотримання правил техніки безпеки, 

етики виробництва
Кількість раціоналізатор-

ських пропозицій Ініціативність

Рівень мобілізації Додаткові винагороди (виховання дітей, 
надання автомобіля, забезпечення у старості)

Великобританія Дохід

Участь у прибутках
Ділова участь у капіталі
Трудова ділова участь
Чисто трудова участь

Німеччина Якість Стимулювання праці
Соціальні гарантії

Швеція Солідарна заробітна 
плата

Диференціація систем податків та пільг
Сильна соціальна політика
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навпаки, усі прагнуть більше вкласти в нові 
технології, в підвищення кваліфікації, у науку;

– повсюдне використання систем стимулю-
вання як інструменту диференціації оплати 
праці залежно від складності умов праці, важ-
ливості роботи в різноманітних її модифіка-
ціях (асистент, консультант, керівник відділу, 
менеджер, директор тощо);

– переважне застосування погодинної 
форми заробітної плати в різних її модифіка-
ціях відповідно до контрактної форми трудо-
вої діяльності;

– досить серйозне ставлення до нор-
мування праці як важливого інструменту її 
організації. Різноманітні варіанти погодинної 
оплати праці містять вимогу обов’язкового 
виконання заданого обсягу робіт, розрахо-
ваного на основі прогресивних нормативів 
затрат праці;

– погодинна форма оплати праці як голо-
вна в зарубіжній практиці та відрядна, що є 
другорядною, мають багато найрізноманітні-
ших способів застосування. Це, як правило, 
системи, що передбачають преміювання за 
якісні показники роботи;

– пріоритет якісних показників підтверджу-
ється перевагою оплати розумової праці над 
фізичною;

– індивідуалізація заробітної плати з ура-
хуванням оцінювання конкретних здібностей 
працівника;

– використання нетрадиційних мето-
дів матеріального стимулювання трудового 
потенціалу (участь найманих працівників у 

розподілі прибутку, в успішному функціону-
ванні фірми, безоплатна передача акцій чи 
продаж їх за ціною, нижчою від ринкової, нако-
пичення коштів на спеціальних рахунках).

Висновки з цього дослідження. В Укра-
їні система мотивації повинна мати ті ж самі 
складники, що й в інших країнах, але на 
сучасному етапі розвитку економіки основна 
увага у цій системі повинна приділятися рівню 
оплати плати, підвищенню її стимулюючої 
ролі. Детальне вивчення досвіду формування 
системи мотивації в зарубіжних фірмах різних 
країн, аналіз існуючої системи стимулювання 
на українських підприємствах, що зводиться 
тільки до регулювання оплати праці, дає змогу 
розробити та впровадити у практику нові під-
ходи до управління мотиваційними проце-
сами на українських підприємствах за такими 
напрямами, як застосування як матеріальних, 
так і нематеріальних форм стимулювання 
працівників, що передбачає оплату праці, 
різні системи участі в прибутках, системи 
колективного преміювання, індивідуалізацію 
заробітної плати, моральні стимули, стиму-
лювання працівників, які займаються творчою 
працею, шляхом застосування вільного гра-
фіка роботи, гуманізації праці; кар’єрний та 
професійний ріст; соціальні пільги для співро-
бітників. Отже, система стимулювання праці 
персоналу на українських підприємствах 
повинна чітко визначати цілі, встановлювати 
види стимулювання відповідно до резуль-
татів, що досягаються, визначати систему 
оцінки, період і терміни виплат винагороди.
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У статті розглянуто особливості нормативно-правового регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, 
розкрито інституційну систему такого регулювання, виявлено її недоліки та запропоновано напрями їх по-
долання. Обґрунтовано необхідність та базові принципи державного регулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності. Досліджено основні види стратегій та окреслено перспективні напрями державного регулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності.
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Билык В.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

В статье рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования инновационно-инвестицион-
ной деятельности, раскрыта институциональная система такого регулирования, выявлены ее недостатки и 
предложены направления их преодоления. Обоснована необходимость и базовые принципы государствен-
ного регулирования инновационно-инвестиционной деятельности. Исследованы основные виды стратегий и 
определены перспективные направления государственного регулирования инновационно-инвестиционной 
деятельности.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, институциональное регулирование, государственное регули-
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In the article the peculiarities of legal regulation of innovative-investment activity, reveals the institutional system 

of regulation, highlights its drawbacks and proposes ways to overcome them. The necessity and basic principles 
of state regulation of innovative-investment activity. Explores the main types of strategies and identified promising 
directions of state regulation of innovative-investment activity.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі становлення 
економіки та в контексті євроінтеграційного 
вектору її розвитку подальший поступ немож-
ливий без науково-технічного прогресу в про-
мисловості та модернізації системи управ-
ління нею. Саме в умовах глобалізаційних 
процесів інноваційно-інвестиційні напрями 
державної політики стають найбільш ефек-
тивними, а відповідно – мають бути пріоритет-
ними. Дослідження сучасного стану держав-
ного регулювання інноваційно-інвестиційної 
діяльності та окреслення стратегічних напря-
мів її розвитку набуває особливої актуаль-
ності на тлі стагнаційних процесів в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інноваційно-інвестиційного розвитку 
економіки останнім часом все частіше висвіт-
люються вітчизняними науковцями, зокрема у 
працях О.Й. Вівчара, В.М. Гейця, М.П. Дени-
сенко, Н.В. Краснокутської, Т.О. Скрипко, 

І.В. Юхновського тощо. При цьому єдність 
наукової думки щодо стратегічних напрямів 
розвитку інноваційно-інвестиційної політики 
відсутня.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є висвітлення 
сучасного стану державного регулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні 
та теоретико-методичне обґрунтування стра-
тегічних напрямів її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Система державного регулювання, 
на нашу думку, повинна розглядатися у двох 
площинах – нормативно-правового забезпе-
чення як фундаментальної основи та інсти-
туційних одиниць виконавчих органів як уста-
нов, що реалізовують державну політику. 

Згідно з позицією Міністерства Юстиції 
України «національне інноваційне законо-
давство включає норми Конституції України, 
Господарського кодексу, Закону України «Про ЕК
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інноваційну діяльність», Закону України «Про 
пріоритетні напрями розвитку інноваційної 
діяльності в Україні», Закону України «Про 
інвестиційну діяльність», Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», Закону 
України «Про спеціальний режим інновацій-
ної діяльності технологічних парків» та інших 
нормативно-правових актів… Сучасна нор-
мативно-правова основа інноваційної діяль-
ності налічує близько 200 документів» [14]. 
При цьому статтею 2 Закону України «Про 
інноваційну діяльність» визначено: «Законо-
давство України у сфері інноваційної діяль-
ності базується на Конституції України і скла-
дається із законів України «Про інвестиційну 
діяльність», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», «Про наукову і науково-технічну 
експертизу», «Про спеціальний режим іннова-
ційної діяльності технологічних парків», «Про 
спеціальну економічну зону «Яворів», «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні», цього Закону та інших нормативно-
правових актів, що регулюють суспільні відно-
сини у цій сфері» [5].

На нашу думку, така кількість регулюючих 
документів свідчить про відсутність концепту-
альної основи як у формуванні інноваційної 
політики в державі, так і у стратегічних напря-
мах інвестиційної діяльності. Підтвердити або 
спростувати таке припущення дасть змогу 
детальний аналіз основних нормативно-пра-
вових актів регулювання інноваційно-інвести-
ційної діяльності (табл. 1).

Аналіз системи нормативно-правового 
регулювання інноваційно-інвестиційної діяль-
ності свідчить про відсутність системного під-
ходу в цій галузі та єдиної стратегії її розвитку. 
Зокрема, Господарським кодексом здійсню-
ється регулювання інноваційних та інвести-
ційних процесів з позиції єдності та взаємо-
дії, а от на рівні окремих законів ці процеси 
розглянуті окремо. Такий підхід може бути 
виправданий потребою в деталізації механіз-
мів інноваційного розвитку та інвестиційних 
процесів. Проте, на нашу думку, дотичність 
цих процесів має бути збережена на рівні 
не тільки законодавства, а й методичних та 
інструктивних нормативно-правових актів.

Реалізація регуляторної та контролюючої 
функції держави у будь-якій галузі покладена 
на відповідні уповноважені установи. В Укра-
їні у період з 2005 року по 2012 рік діяло Дер-
жавне агентство України з інвестицій та роз-
витку. У грудні 2011 року Указом Президента 
це агентство разом із Державним агентством 
України з управління національними проек-

тами реорганізовано у Державне агентство 
з інвестицій та управління національними 
проектами України. У 2015 році це агентство 
також реорганізовано. Натомість створено 
Міжвідомчу комісію з питань державних інвес-
тиційних проектів на базі Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі. Тобто сьогодні 
єдиного централізованого державного органу 
підтримки інноваційно-інвестиційної діяль-
ності не існує.

Останніми роками простежується тенден-
ція до виокремлення державних фінансів зі 
сфери інноваційної діяльності. Інституційні 
форми державної підтримки інноваційно-
інвестиційного розвитку представлені в 
Україні у вигляді структурних підрозділів 
(управлінь інноваційно-інвестиційного роз-
витку) Департаментів регіонального розви-
тку обласних адміністрацій. Тобто регулю-
вання інноваційно-інвестиційної діяльності 
в Україні здійснюється колегіально тери-
торіальними підрозділами та Міжвідомчою 
комісією з питань державних інвестиційних 
проектів, зусиллями законодавчої та вико-
навчої влади без чітко виражених управлін-
ських форм. 

На нашу думку, така лінійно-функціональна 
модель управління на тлі адміністративної 
реформи та скорочення апарату держав-
ного управління виявляється малоефектив-
ною. За І півріччя 2016 року обсяги держав-
них капітальних інвестицій становили лише 
3,9% загального їх обсягу [16]. Тому система 
інституційного регулювання інноваційно-
інвестиційної діяльності потребує оптимізації, 
а сфера її впливу не може обмежуватися дер-
жавними фінансами.

Підтримка ж інноваційного розвитку приват-
ного сектору економіки та приватних інвести-
цій обмежується спеціальними податковими 
режимами (зокрема, звільнення від сплати 
податку на прибуток за такими об’єктами). 
При цьому фактично підтвердити інноваційну 
діяльність для цілей оподаткування у поточ-
ному звітному періоді практично неможливо. 
Закордонний досвід державного сприяння 
інноваційному розвитку свідчить, що саме 
спеціальні податкові режими є одним із найді-
євіших механізмів (табл. 2).

Незначний рівень державної підтримки 
приватних інвестицій у сферу інноваційного 
розвитку підприємництва в Україні не може 
забезпечити ні достатньої підтримки, ні під-
став для зростання їхнього обсягу.

На нашу думку, інституційна система сек-
тору державного управління повинна мати 
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Таблиця 1
Основні нормативно-правові акти державного регулювання  

інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
№  
п/п

Нормативно-
правовий акт Сфера регулювання

1 Конституція України 
[1]

Ст. 54 гарантує свободу наукової і технічної творчості, захист 
авторських прав та державне сприяння розвитку науки

2 Господарський 
кодекс України

Глава 34, ст. 325–332 розкриває нормативно-правову сутність інно-
вацій та інвестування; розкриває види інновацій та форми інвести-
ції; окреслює порядок державного регулювання такої діяльності

3
Закон України  

«Про інноваційну 
діяльність»

Визначено мету та принципи інноваційної політики, окреслено 
об’єкти та суб’єктів інноваційної діяльності; порядок державного 
регулювання інноваційної діяльності та її правовий режим; окрес-
лено основи фінансування інноваційної діяльності та міжнародного 
співробітництва у цій сфері

4
Закон України  

«Про інвестиційну 
діяльність»

Визначає правову сутність інвестиційної діяльності та інвес-
тиційних проектів, об’єкти та суб’єктів інвестицій, їхні права та 
обов’язки; джерела фінансування інвестиційної діяльності; основи 
її державного регулювання, підтримки та стимулювання; порядок 
державних інвестицій; гарантії та захист прав суб’єктів інвестицій-
ної діяльності

5

Закон України «Про 
пріоритетні напрями 
інноваційної діяль-

ності  
в Україні»

Визначає пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні, в 
тому числі на період з 2011 по 2021 рік, а також середньострокові 
стратегічні напрями інноваційної діяльності та порядок моніторингу 
їх реалізації

6

Закон України  
«Про спеціальний 

режим інноваційної 
діяльності техноло-

гічних парків»

Визначає правову сутність технологічних парків; порядок спеці-
ального режиму їхньої інноваційної діяльності; порядок фінансової 
підтримки інноваційних проектів та контролю за їх реалізацією

7
Закон України  

«Про режим інозем-
ного інвестування»

Визначає види іноземних інвестицій та форми їх здійснення; окрес-
лює об’єкти таких інвестицій, порядок їх оцінки та державні гаран-
тії; визначає основні умови співпраці з іноземним інвестором

8
Закон України  
«Про наукову і 

науково-технічну 
діяльність»

Регулює відносини щодо провадження наукової і науково-технічної 
діяльності; визначає правовий статус суб’єктів такої діяльності, в 
тому числі НАНУ; окреслює державні гарантії соціально-правового 
статусу вчених та наукових працівників; основи державного регу-
лювання та управління науковою та науково-технічною діяльністю, 
його форми та методи

9
Закон України  
«Про наукову і 

науково-технічну 
експертизу»

Визначає предмет наукової і науково-технічної експертизи, її 
форми та види; права й обов’язки суб’єктів експертизи; порядок її 
проведення; основи державного регулювання, економічного забез-
печення та відповідальності сторін

10
Закон України «Про 
спеціальну еконо-

мічну зону «Яворів»

Визначає, що метою СЕЗ «Яворів» є залучення інвестицій. Зако-
ном визначені органи управління СЕЗ, їхні повноваження та 
суб’єкти діяльності

11

Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про затвердження 
Програми розви-

тку інвестиційної та 
інноваційної діяль-

ності в Україні»

Містить обґрунтування актуальності інноваційно-інвестиційних 
напрямів діяльності; визначає шляхи та напрями виконання про-
грами; принципи реалізації державної політики у сфері інновацій та 
інвестицій; форми надання державної підтримки; перелік базових 
галузей економіки в контексті інноваційно-інвестиційної діяльності 
та очікувані результати

Джерело: складено автором на підставі [1; 2; 4–12]
Наведений перелік не є вичерпним
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чітку структуру та ієрархію, підзвітність та 
високу ефективність (рис. 1). При цьому в 
дослідженні «Політика економічного праг-
матизму» експерти Інституту суспільно-еко-
номічних досліджень пропонують створення 
Української корпорації розвитку [15].

Основною метою діяльності Української 
корпорації розвитку повинно бути створення 
сприятливих умов для розвитку інноваційно-
інвестиційної діяльності в Україні. Відповідно 
до мети перед такою Корпорацією повинні 
бути поставлені такі завдання, як:

– розроблення проектів нормативно-пра-
вових актів у сфері інноваційно-інвестиційної 

діяльності, організація їх громадських обгово-
рень;

– визначення пріоритетних напрямів іннова-
ційно-інвестиційної діяльності в середньотер-
міновій перспективі та пропозицій щодо дов-
гострокової перспективи і загальної стратегії;

– сприяння та організаційне забезпечення 
пільгового кредитування інноваційної діяль-
ності;

– сприяння реконструкції та модернізації 
індустріального сектору та створення і вироб-
ництво нових видів продукції;

– організаційно-методичне забезпечення 
інноваційного розвитку соціальної сфери;

Таблиця 2
Інструменти податкового стимулювання інноваційної діяльності 

Інструмент 
стимулювання Принцип дії Країна

Зменшення ста-
вок податку на 

прибуток

Зменшення ставок оподаткування інноваційних 
організацій.
Зменшення ставок оподаткування прибутку від реа-
лізації інноваційного проекту.

Франція, Греція, 
Туреччина

Прискорена  
амортизація

Підвищені норми або скорочений період амортиза-
ції дають змогу використовувати в новому податко-
вому періоді такі основні фонди нарахування суми 
амортизації, що зменшує податкову базу.

Бельгія, Фінляндія, 
Данія, Нідерланди, 
Люксембург, Порту-

галія
Інвестиційна  

податкова 
знижка

Зменшення податкової бази на суму інноваційних 
витрат капітального характеру.

Австрія, Великобри-
танія, Нідерланди, 

США

Податковий 
кредит

За обсягом: сума податку на прибуток зменшується 
на частку загальної суми інноваційних витрат.
За приростом: сума податкових зобов’язань змен-
шується на певну частину перевищення інновацій-
них витрат у звітному податковому періоді порів-
няно з попереднім

США, Франція, 
Канада, Туреччина, 

Словаччина, Люксем-
бург, Іспанія, Ірландія

Джерело: [13]

Рис. 1. Інституційна структура державного сприяння  
інноваційно-інвестиційній діяльності в Україні (пропозиція)

Джерело: складено автором на підставі [15]

Міністерство 
економічного 

розвитку і 
торгівлі

• Центральний орган управління
інноваційно-інвестиційним
розвитком

Українська 
корпорація 
розвитку

• Головний орган
адмініструванняінноваційно-
інвестиційної діяльності,  в
т.ч. сприяння та кредитування

Місцеві 
територіальні 

підрозділи
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– організаційно-методичне забезпечення 
інноваційних освітніх процесів та галузей 
знань;

– сприяння створенню технологічних пар-
ків та кластерів;

– сприяння створенню ринку інвестицій-
ного капіталу.

Основною вимогою до інституційних утво-
рень у галузі інноваційно-інвестиційного роз-
витку, як і в більшості інших, є дебюрократи-
зація діяльності. Зокрема, процес реєстрації, 
кредитування та звітування за інноваційним 
проектом має ґрунтуватися на порядку «єди-
ного вікна», в тому числі електронного. А сам 
факт інноваційності проекту має підтверджу-
ватися бізнес-планом, а в особливих ситуа-
ціях – розрахунком технологічної, економічної 
або соціальної ефективності.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
система нормативного регулювання іннова-
ційно-інвестиційної діяльності є недоскона-
лою і безсистемною як на документальному, 
так і на інституціональному рівні. Вдоскона-
лення цієї системи має охопити узгодження 
чинних нормативно-правових актів та оптимі-
зацію органів управління. У разі застосування 
запропонованих у дослідженні напрямів опти-
мізації стає можливим формування ефек-
тивної системи державної підтримки іннова-
ційно-інвестиційної діяльності у поєднанні з 
усуненням дубльованих функцій органів дер-
жавного управління. При цьому розроблення 
загальної стратегії розвитку системи дер-
жавної підтримки інноваційно-інвестиційної 
діяльності становить перспективу подальших 
досліджень.
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Управління конфліктами в системі управління 
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У статті охарактеризовано сутність людських ресурсів та людського потенціалу на підприємстві, визначе-
но основні джерела та причини виникнення організаційних конфліктів, а також розглянуто основні технології 
регулювання конфлікту. Виявлено, що конфлікт є важливою формою взаємодії між людьми і слугує засобом 
вирішення багатьох проблем, а сама участь у конфліктних ситуаціях займає до 20% робочого дня рядового 
співробітника.

Ключові слова: організаційний конфлікт, управління конфліктами, причини виникнення конфліктів, техно-
логії регулювання конфлікту, людський потенціал, людські ресурси.

Беловодская Е.А., Кириченко Т.В. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье охарактеризованы сущность человеческих ресурсов и человеческого потенциала на предпри-
ятии, определены основные источники и причины возникновения организационных конфликтов, а также 
рассмотрены основные технологии регулирования конфликта. Выявлено, что конфликт является важной фор-
мой взаимодействия между людьми и служит средством решения многих проблем, а участие в конфликтных 
ситуациях занимает до 20% рабочего дня рядового сотрудника.

Ключевые слова: организационный конфликт, управление конфликтами, причины возникновения кон-
фликтов, технологии регулирования конфликта, человеческий потенциал, человеческие ресурсы.

Bilovodska O.A., Кyrychenko T.V. CONFLICT MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF HUMAN POTENTIAL 
MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

The article describes the essence of human resources and human potential in the enterprise, identifies the main 
sources and causes of organizational conflicts, as well as the basic technologies of conflict regulation. Revealed that 
the conflict is an important form of interaction between people and serves as a means of solving many problems, and 
participation in conflict situations can take up to 20% of the working day of that employee.

Keywords:  organizational conflict, conflict management, causes of conflict, technology, conflict management, 
human potential, human resources.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Практика підприємництва підтвер-
джує, що в умовах розвитку організаційних 
структур особливе місце в будь-якому колек-
тиві займає конфлікт. Це пов’язано з тим, що 
конфлікт є невід’ємною частиною життєді-
яльності кожного підприємства. Тому вини-
кає необхідність у поглибленому вивченні 
сучасних закономірностей формування орга-
нізаційних конфліктів, способів їх ліквідації 
та боротьби з їх наслідками. При цьому най-
важливішим результатом ефективного управ-
ління конфліктами на підприємстві стане фор-
мування механізму завчасного попередження 
конфліктних ситуацій та механізму ліквідації 
конфліктів, які вже виникли.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним та практичним аспектам аналізу 
причин виникнення організаційних конфліктів 
на підприємстві присвячена значна кількість 
робіт учених, таких як Р. Акофф та Ф. Эмері 
[5], О.Й. Криса [6] та ін. Однак при цьому 
недостатньо уваги приділялося висвітленню 
шляхів їх подолання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є огляд основних 
джерел та причин виникнення конфліктів, а 
також способів їх вирішення на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз діяльності сучасних підпри-
ємств показує, що конфлікт – важлива форма 
взаємодії між людьми, це засіб вирішення тих ЕК
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чи інших бізнесових проблем і самоствер-
дження особистості в колективі. Доказом цього 
є проведені соціологами дослідження, резуль-
тати яких показали, що близько 70–80% свого 
робочого часу представники керівних посад 
перебувають під впливом прихованих і явних 
суперечностей, ігнорування яких може при-
вести до конфліктів, а сама участь у конфлік-
тних ситуаціях займає до 20% робочого дня 
рядового співробітника.

Однією з найважливіших складових частин 
сукупного ресурсного потенціалу підприєм-
ства є його людські ресурси. 

Людські ресурси – специфічний і найваж-
ливіший з усіх видів економічних ресурсів. 
Як фактор економічного розвитку людські 
ресурси – це працівники, що мають певні про-
фесійні навички і знання та можуть викорис-
товувати їх у трудовому процесі [1]. 

У вітчизняній економічній літературі, статис-
тичному обліку, державному регулюванні еко-
номіки для означення людських ресурсів вико-
ристовується також термін «трудові ресурси», 
що виник у перші роки радянської влади 
для потреб централізованого управління.

Трудові ресурси – це частина населення 
країни, що за своїм фізичним розвитком, 
розумовими здібностями і знаннями здатна 
працювати в народному господарстві. 

Для інтегральної оцінки кількісних і якісних 
характеристик людських ресурсів як джерела 
сукупної пропозиції праці використовуються 
поняття «трудовий потенціал», «людський 
капітал», «трудовий капітал».

Трудовий потенціал – наявні зараз і перед-
бачувані в майбутньому трудові можливості, 
що характеризуються кількістю працездат-
ного населення, його професійно-освітнім 
рівнем, іншими якісними характеристиками. 
Трудовий потенціал складається з таких ком-
понентів, як здоров’я, освіта, професіоналізм, 
моральність, мотивованість, вміння працю-
вати в колективі, творчий потенціал, актив-
ність, організованість та ін.

Людський капітал – це сформований або 
розвинений у результаті інвестицій і накопи-
чений людиною певний запас здоров’я, знань, 
навичок, здібностей, мотивацій та інших про-
дуктивних якостей, який цілеспрямовано 
використовується в тій чи іншій сфері еконо-
мічної діяльності і, як наслідок, сприяє зрос-
танню продуктивності праці й завдяки цьому 
впливає на зростання рівня прибутковості під-
приємства.

Трудовий капітал – це реалізований на 
ринку праці трудовий потенціал або частина 

людського капіталу, яка реалізується на ринку 
праці і приносить додаткову вартість [2].

Складна система всередині організаційних 
відносин потенційно містить у собі можли-
вість виникнення конфліктів різних рівнів під 
впливом безлічі причин. 

Серед основних джерел виникнення орга-
нізаційних конфліктів можна відзначити:

1. Ситуації, які передбачають постановку 
завдань одному підлеглому багатьма керівни-
ками. Відповідно конфліктна ситуація виникає 
через те, що перед співробітником виникає 
необхідність вибору черговості (пріоритет-
ності) виконання поставлених завдань, які 
часто необхідно виконувати терміново і прак-
тично в одні і ті ж терміни.

2. Ситуації, які мають назву «порочні 
зв’язки». Вони припускають відсутність чіткого 
розподілу обов’язків всередині колективу, а 
також відповідальності за неякісне виконання 
або навіть ігнорування покладених на пра-
цівників зобов’язань. Відповідно конфліктна 
ситуація виникає через те, що відбувається 
обмеження інтересів працівника.

3. Ситуації, які передбачають наявність 
більше семи-восьми осіб підлеглих. Відомо, 
що чим більше працівників, тим важче їх 
контролювати. Відповідно конфліктна ситуа-
ція виникає через те, що відбувається певний 
поділ на групи всередині цього колективу, які 
або сприяють поліпшенню системи управ-
ління, або, навпаки, її руйнують.

4. Ситуації, які передбачають невизна-
ченість організаційно-технологічних зв’язків. 
Вони припускають наявність налагоджених 
взаємозв’язків між функціональним розпо-
ділом обов’язків залежно від положення в 
структурі виробництва. Відповідно конфліктна 
ситуація виникає через слабку збалансова-
ність робочих місць і рівня технологічних робіт.

5. Ситуації, які передбачають ненормова-
ний робочий день або ж жорсткий регламент 
режиму праці. Відповідно конфліктна ситуація 
виникає через постійне психічне перенапру-
ження, фізичне стомлення, які є наслідком 
відсутності відпочинку та морального наван-
таження і супроводжуються помилками у 
робочому процесі.

6. Ситуації, які виникають через недоліки 
в індивідуальному стилі управління, зокрема, 
якщо в процесі організації діяльності вико-
ристовуються деякі різновиди директивного 
(авторитарного) або ліберального стилю.

7. Ситуації, які виникають через непра-
вильну оцінку результатів праці. Відповідно 
конфліктна ситуація виникає через образу 
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співробітника, яка згодом переростає від від-
сутності інтересу до роботи до різкого зни-
ження продуктивності праці.

Всі ці ситуації є досить типовими в госпо-
дарській практиці підприємств і потенційними 
джерелами конфліктів.

Виникнення конфліктів пов’язане з різ-
ного роду протиріччями. В організаціях вони 
в основному виникають через розбіжності в 
поглядах між співробітниками різних посад, 
викликані як особистісними характеристи-
ками, так і умовами роботи.

Існує безліч причин виникнення конфліктів. 
Причини конфліктів – це явища, події, факти, 
ситуації, які передують конфлікту і за певних 
умов викликають його.

Загальними причинами виникнення кон-
фліктів є:

– соціально-політичні та економічні 
(пов’язані з політичною та економічною ситу-
ацією в країні);

– соціально-демографічні (відображають 
відмінності в установках і мотивах людей, 
зумовлені статтю, віком, національністю);

– соціально-психологічні (соціально-психо-
логічні явища в групі);

– індивідуально-психологічні (індивідуальні 
особливості особистості).

Особистими причинами виникнення кон-
фліктів є:

– незадоволеність умовами праці;
– застарілість організаційної структури, 

нечітке розмежування прав і обов’язків;
– необґрунтований публічний осуд одних 

і незаслужена (авансована) похвала інших 
працівників;

– недостатній рівень професійної підго-
товки підлеглого;

– протиріччя між функціями, що входять у 
коло посадових обов’язків працівника;

– порушення етики спілкування через 
відмінності в манері поведінки і життєвому 
досвіді;

– порушення трудового законодавства;
– обмеженість ресурсів;
– відмінність і суперечливість у цілях, цін-

ностях;
– незадовільні комунікації через недо-

статню узгодженість між співробітниками;
– невизначеність перспектив;
– несприятливі фізичні умови роботи.
Загалом серед організаційних конфліктів 

можна виділити три групи узагальнених при-
чин їх виникнення:

1. Нормативні – зачіпаються групові 
норми; йдеться про ситуації, коли працівник 

займає позицію, яка має відмінності від пози-
ції групи.

2. Мотиваційні – неможливість задово-
лення потреб особистості, яка безпосередньо 
пов’язана з діями інших осіб. Іншими словами, 
інші учасники перешкоджають задоволенню 
потреб досліджуваного учасника.

3. Ціннісні – розбіжність цінностей особис-
тості (групи) з цінностями іншої особистості 
(іншої групи).

Самі причини конфліктів можуть бути кла-
сифіковані на: 

– об’єктивні;
– соціально-психологічні;
– особистісні.
Об’єктивні причини конфліктів лежать саме 

в площині нерівномірного розподілу ресурсів. 
Із цієї причини виникають такі причини кон-
фліктів, як:

1) відмінність у цілях;
2) розходження в цінностях;
3) взаємозалежність завдань;
4) незадовільна/відсутня комунікація.
Так, через те, що різні індивіди мають різ-

ний доступ до ресурсів (влада, повноваження, 
права, обов’язки та ін.), вони не можуть 
повноцінно вирішувати свої життєві завдання 
і змушені взаємодіяти і підкорятися. В таких 
умовах розходження в цінностях, цілях, необ-
хідність доповнювати зусилля один одного під 
час виконання завдань, а також недостатня 
і зовсім відсутня комунікація можуть стати 
причинами конфлікту. І якщо першопричину 
усунути неможливо (неможливо забезпечити 
всім абсолютно рівний доступ до ресурсів), то 
перелічені вище причини цілком можна діа-
гностувати та усунути. 

Соціально-психологічні причини конфліктів 
можна класифікувати на такі види, як:

– несприятливий соціально-психологічний 
клімат;

– аномія соціальних норм;
– труднощі адаптації до групи/середовища;
– протиріччя поколінь;
– територіальні протиріччя;
– прояви респондентної агресії.
Особистісні причини конфліктів розгляда-

ються як провідні в особистісно-орієнтова-
ному підході до конфлікту (З. Фрейд, К. Хорні, 
Е. Еріксон та ін). Основною категорією осо-
бистісно-орієнтованого підходу є конфліктна 
особистість, тобто інтегральна властивість, 
яка в результаті відображає частоту набрання 
міжособистісних конфліктів. При цьому наго-
лошується, що найчастіше конфліктна осо-
бистість – призвідник конфліктних ситуацій, 
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що тягнуть за собою негативні ефекти та 
негативні емоції [3]. 

Таким чином, першопричина організацій-
ного конфлікту – неможливість рівномірного 
розподілу ресурсів та однакового доступу до 
них. Ця першопричина породжує низку інших 
причин виникнення конфліктів, які, в свою 
чергу, поділяються на об’єктивні, соціально-
психологічні, особистісні.

Варто зазначити, що успішне функціону-
вання підприємства неможливе без ефектив-
ного управління ним. Складовою частиною 
такого управління є управління конфліктами, 
яке може сприяти досягненню цілей не тільки 
цього управління, але й цілей управління під-
приємством загалом.

Управління конфліктом – це цілеспрямо-
ваний, зумовлений об’єктивними законами 
вплив на його динаміку в інтересах розвитку 
або руйнування тієї системи, до якої має сто-
сунок конфлікт.

Стратегії управління актуальними конфлік-
тами. Однією з найвідоміших є класифікація 
підходів до управління конфліктом, розро-
блена К. Муром, яка складається із шести 
стратегій:

1. Стратегія стримування – орієнтована на 
те, що сторони самі можуть оволодіти кон-
фліктом.

2. Стратегія супроводу процесів – орієнто-
вана на роботу з уже усталеним сприйняттям, 
відносинами, способами взаємодії між сторо-
нами, що конфліктують.

3. Соціо-терапевтичний супровід – орієнто-
ваний на роботу на індивідуальному рівні.

4. Стратегія посередництва – застосо-
вується у разі, коли сторони вже не можуть 
спільно працювати над вирішенням конфлікту.

5. Третейський суд – «арбітр» пропонує 
сторонам вже готове рішення.

6. Силове втручання – тут воля учасників 
вже ніяк не враховується, проте застосування 
владних повноважень, як правило, обмеж-
ується сферою розбіжностей [4].

Р. Акофф і Ф. Емері [5] виділяють такі стра-
тегії з управління конфліктами, як:

1. Усунення конфлікту – передбачає зміни 
в навколишньому середовищі, за яких учас-
ники перестають конфліктувати. Способи 
такого впливу можуть бути такими, як:

– дії, спрямовані на те, щоб учасники не 
чинили впливу один на одного, продовжуючи 
робити те ж, що і раніше – «ізоляція учасни-
ків»;

– поповнення нестачі ресурсів, через які 
стався конфлікт;

– видалення учасників конфлікту з цього 
оточення.

2. Дозвіл конфлікту – передбачає зміни в 
поведінці або у властивостях учасників, за 
яких вони більше не конфліктують.

3. Стратегія «Вирішення конфлікту» – 
передбачає вибір одним із учасників такого 
способу дій з безлічі доступних, який би мак-
симізував його очікувану питому цінність. Тут 
перед суб’єктом конфліктів стоїть дилема: він 
може вийти з конфліктного оточення або змі-
нити власну поведінку, змінити себе.

Управління може бути представлене 
трьома видами моделей такого типу, як:

1) «виграш – виграш»;
2) «виграш – програш»;
3) «програш – програш».
При цьому тут особливо важливо врахову-

вати наслідки конфлікту, які зазвичай розгля-
дають із трьох позицій, таких як:

1. Предметний зміст конфлікту.
2. Емоційний складник
3. Процедура вирішення конфлікту.
Модель «виграш – виграш» припускає, що 

всі три аспекти наслідків конфлікту враховані. 
У разі завершення конфлікту відповідно до 
цієї моделі сторонам вдається прийняти вза-
ємовигідне або взаємоприйнятне рішення 
щодо предметного боку конфлікту. Результа-
том такого рішення є також відсутність воро-
жості між сторонами і задоволеність процеду-
рами вирішення цього конфлікту.

Модель «виграш – програш» передбачає 
задоволення тільки однієї зі сторін (і навіть, 
як правило, не повністю). Сторона, що про-
грала, залишається негативно налаштованою 
до свого супротивника. Невизнання право-
мірності процедур, які є виграшем для іншої 
сторони, дає підставу для початку нового кон-
флікту.

Модель «програш – програш» передбачає 
лише деяку зупинку в розвитку конфліктного 
процесу, оскільки в цій ситуації задоволеності 
немає ні в однієї зі сторін, що буде провоку-
вати подальший розвиток конфлікту.

Всередині стратегій розв’язання конфлік-
тних ситуацій можна використовувати різного 
виду технології. Серед них найбільш часто 
використовуваними є переговори і посеред-
ництво.

1. Переговори між сторонами, які потра-
пили у конфлікт, передбачають налагодження 
діяльності в русло врегулювання суперечнос-
тей, що виникли між соціальними суб’єктами 
на ґрунті взаємної залежності і розбіжності 
інтересів.
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2. Посередництво передбачає участь 
третьої незацікавленої сторони. При цьому 
виділяють три типи посередництва, такі як 
формальне (використовується у вирішенні 
трудових спорів), неформальне і суспільне 
(використовується громадськими організаці-
ями).

У посередництві використовують такі стра-
тегії, як: 

– «угода в принципі» – виділяється без-
ліч способів рішень сторін, враховуючи при 
цьому межі майбутньої угоди;

– «формування блоків» – передбачає 
рішення проблеми поетапно. 

Іноді на переговорах створюються сво-
єрідні тупикові ситуації, коли доводиться 
застосовувати відразу кілька стратегій для 
укладання взаємовигідної угоди.

Управління конфліктами як складний про-
цес містить такі види діяльності, як:

– прогнозування конфліктів і оцінка їхньої 
функціональної спрямованості;

– попередження або стимулювання кон-
флікту;

– регулювання конфлікту;
– розв’язання конфлікту.
Прогнозування конфлікту. Основним дже-

релом прогнозування конфліктів є вивчення 
об’єктивних і суб’єктивних умов та факто-
рів взаємодії між людьми (стиль управління, 
рівень соціальної напруженості, психологічний 
клімат, лідерство й мікрогрупи), а також їхніх 
індивідуально-психологічних особливостей.

Особливе місце на цьому етапі займає ана-
ліз загальних і часткових причин конфліктів.

Попередження конфлікту. Попередити кон-
флікт можна такими способами:

1. На основі даних прогнозування почина-
ється активна діяльність із нейтралізації дії 
всього комплексу детермінуючих його чинни-
ків (вимушена форма запобігання конфлікту).

2. Конфлікти можуть попереджуватись на 
основі здійснення ефективного управління 
загалом. 

Стимулювання конфлікту. Винесення про-
блемного питання для обговорення на збо-
рах, нараді, критика ситуації.

Регулювання конфлікту. Вид діяльності 
суб’єкта управління, спрямований на посла-
блення й обмеження конфлікту, забезпечення 
його розвитку у бік дозволу. Тут виділяють такі 
етапи, як:

– визнання реальності конфлікту;
– досягнення згоди між сторонами з питань 

обліку у конфлікті встановлених норм і правил 
конфліктної взаємодії;

– створення груп, які будуть регулювати 
конфліктну взаємодію.

Виділяють такі технології регулювання кон-
флікту, як:

1. Інформаційна (ліквідація дефіциту 
інформації, усунення чуток).

2. Комунікативна (організація спілкування).
3. Соціально-психологічна (робота з 

неформальними лідерами, зміцнення соці-
ально-психологічного клімату).

4. Організаційна (вирішення кадрових 
питань, ефективна мотивація, зміна умов вза-
ємодії співробітників).

Дозвіл конфлікту – це вид діяльності, 
пов’язаний із завершенням конфлікту.

Повне вирішення конфлікту досягається за 
умови усунення причин, предмета конфлікту і 
конфліктної ситуації.

Формами вирішення конфлікту є:
– поступка – одна зі сторін віддає прерога-

тиву іншій стороні;
– компроміс або консенсус – сторони нама-

гаються врегулювати конфлікт, йдучи на вза-
ємні поступки.;

– догляд – сторона ні з ким не співпрацює 
для вироблення рішення;

– співпраця – пошук найбільш прийнятного 
для обох сторін рішення [6].

Отже, існує безліч різних методів запобі-
гання появі конфліктів, які варто використо-
вувати на підприємстві. У їхній основі лежить 
мета створення сприятливих умов всередині 
колективу і формування таким чином пози-
тивного мікроклімату.

Висновки з цього дослідження. Завдяки 
своєчасному вирішенню (а ще краще – запо-
біганню) конфліктних ситуацій будь-яке під-
приємство зможе з легкістю досягти планових 
фінансово-економічних цілей за рахунок згур-
тованої та плідної роботи колективу.

В умовах ринкових відносин важливим 
регулюючим чинником економічного благо-
получчя підприємства стає колектив, а точ-
ніше – його працездатність і продуктивність. 
Внутрішні умови функціонування організа-
ції досить мінливі, оскільки на них впливає 
безліч чинників. Все розмаїття зовнішніх 
впливів знаходить своє концентроване вира-
ження у ставленні співробітників до підпри-
ємства, тому важливим моментом є форму-
вання сприятливого мікроклімату, зокрема за 
рахунок своєчасного виявлення конфліктних 
ситуацій і запобігання або вирішення кон-
флікту.

Діагностика та управління організацій-
ними конфліктами повинні стати запорукою 
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успішного функціонування підприємства 
завдяки створенню працездатної атмосфери 
в колективі, де кожен буде себе комфортно 
почувати і працювати на максимальний 
результат.

При цьому подальші дослідження мають 
спрямовуватися на формування механізму 
завчасного попередження конфліктних ситуа-
цій та механізму ліквідації конфліктів, які вже 
виникли.
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Розроблено концептуальні засади діагностування консалтингових проектів для підприємств та визначено 
базові елементи системи діагностування. Виокремлено принципи діагностування, сформовано основні етапи 
технології діагностування, охарактеризовано мету, завдання та функції діагностування, визначено суб’єктів 
та об’єкти. Перспективою подальших досліджень є формування методичних положень з аналізування пара-
метрів діагностування консалтингових проектів для підприємств. 

Ключові слова: концептуальні засади, система діагностування, технологія діагностування, інструмента-
рій діагностування, консалтинговий проект.
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ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Разработаны концептуальные основы диагностики консалтинговых проектов для предприятий и опреде-
лены базовые элементы системы диагностирования. Выделены принципы диагностики, сформированы ос-
новные этапы технологии диагностирования, охарактеризованы цели, задачи и функции диагностирования, 
определены субъекты и объекты. Перспективой дальнейших исследований является формирование мето-
дических положений по анализу параметров диагностирования консалтинговых проектов для предприятий.
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Bortnikova M.H., Stasyuk N.R. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE DIAGNOSING CONSULTING PROJ-
ECTS FOR ENTERPRISES

Designed by conceptual principles of diagnostics consulting projects for enterprises and defined the basic el-
ements of diagnosis. Singled out principles of diagnosis, formed the main stages of the technology of diagnosing, 
characterized purpose, objectives and functions of diagnosis, defined subjects and objects. A prospect for further re-
search is to develop methodical positions of the analysis parameters diagnosing consulting projects for enterprises.

Keywords:  conceptual foundations, the system diagnostics, technology of diagnostics, tool of diagnostics, con-
sulting projects.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання 
перед вітчизняними підприємствами постає 
проблема підвищення рівня ефективного 
використання ресурсів, а отже, збільшується 
роль інтелектуальних активів у забезпеченні 
довгострокового успіху підприємств, зростає 
необхідність застосування сучасного управ-
лінського інструментарію і технологій, а саме 
діагностування. Все це створює об’єктивні 
передумови посилення ролі консалтинго-
вих послуг, які найчастіше реалізуються не у 
формі порад, а у формі консалтингових про-
ектів. 

Виділення етапів у консалтинговому про-
цесі є необхідним для підприємства-клієнта, 
оскільки дає змогу цілеспрямовано реалізо-
вувати функції управління консалтинговим 

супроводженням у системі управління підпри-
ємством, які полягають у плануванні резуль-
татів проекту, встановленні відповідальності 
за виконання функцій у проекті, здійсненні 
контролювання за його виконанням і мотиву-
ванні працівників до його ефективної реалі-
зації. Найбільша частка участі підприємства-
клієнта в консалтинговому процесі відповідає 
передпроектній стадії, що пов’язано з усві-
домленням потреби в консультуванні, форму-
люванням проблеми, вибором консультанта. 
Ефективна реалізація стадій та етапів кон-
салтингового проекту зумовлює результатив-
ність управлінського консультування. Осно-
вними цілями реалізації консалтингового 
проекту для підприємства і консультанта є 
визначення конкретних результатів і напрямів 
робіт, забезпечення вирішення проблем і роз- ЕК
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роблення механізму впровадження рекомен-
дацій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми дослідження концептуальних 
засад здійснення діагностування розгляда-
ються у працях багатьох науковців, таких як 
В.А. Верба [1], О.Г. Мельник [2], А.Е. Ворон-
кова [3], О.О. Гетьман [4], Т.О. Загорна [5], 
Т.М. Ковальчук [6], Л.А. Костирко [7], О.А. Сме-
танюк [8], О.В. Товстенюк [9], В.М. Шаповал 
[4], Г.О. Швиданенко [10]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Доцільно зауважити, 
що у сучасній літературі практично відсутні 
дослідження щодо розроблення концептуаль-
них засад здійснення процедури діагносту-
вання консалтингових проектів. Проведений 
аналіз наукових публікацій свідчить про недо-
статнє обґрунтування елементів системи діа-
гностування як передумови функціонування 
діагностичного механізму. З огляду на це 
виникає необхідність у формуванні та обґрун-
туванні концепції діагностування консалтин-
гових проектів для підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). За результатами вивчення літера-
турних джерел [1–10] та власних досліджень 
проблеми метою статті є розроблення кон-
цептуальних засад діагностування консал-
тингових проектів для підприємств.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Результати проведених досліджень 
дають змогу сформувати основні складові еле-
менти діагностування консалтингових проек-
тів для підприємств, такі як основні принципи 
забезпечення процесу діагностування консал-
тингових проектів для підприємств; суб’єкти 
діагностування консалтингових проектів для 
підприємств; мета діагностичної системи та 

її основні завдання; технологія здійснення 
процедур діагностування консалтингових 
проектів для підприємств; методи і мето-
дики; індикатори та об’єкти діагностування.

Діагностування консалтингових проектів 
для підприємств передбачає оцінювання та 
ідентифікацію істотних характеристик під-
приємства з метою визначення доцільності й 
ефективності реалізації проектів. Концепту-
альні засади діагностування консалтингових 
проектів для підприємств охоплюють систему 
поглядів на теоретико-методологічну базу та 
інструментарій у цій сфері, що формують пев-
ний алгоритм дій під час здійснення діагнос-
тичних процедур. 

У результаті проведених досліджень вини-
кає необхідність у виокремленні та система-
тизації принципів діагностування консалтин-
гових проектів для підприємств (рис. 1). 

Суб’єктами діагностування консалтингових 
проектів є зацікавлені особи проекту. Загалом 
виділяють три категорії зацікавлених сторін:

– основні зацікавлені сторони – це ті особи, 
від яких залежить консалтинговий проект і які 
можуть суттєво на нього вплинути;

– першорядні зацікавлені сторони – це 
ті особи, групи осіб чи організації, які так чи 
інакше відчують на собі результати консал-
тингового проекту;

– другорядні зацікавлені сторони – це всі 
інші особи чи інституції, які можуть мати опо-
середкований вплив на реалізацію консал-
тингового проекту. 

Основними цілями суб’єктів є діагносту-
вання конкурентоспроможності; асортименту 
продукції; діючої стратегії; фінансових резуль-
татів; кваліфікації кадрового складу; інвести-
ційної привабливості; інформаційної бази; 
технології створення та реалізації кожного 

Рис. 1. Принципи діагностування консалтингових проектів для підприємств
Джерело: сформовано авторами на основі опрацювання літературних джерел
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консалтингового продукту підприємства; кон-
салтингових проектів тощо.

Системі діагностування консалтинго-
вих проектів притаманні певні властиві їй 
функції, які відображають її основний зміст 
(табл. 1).

Метою діагностування консалтингових 
проектів є виявлення їхнього поточного стану 
та формування заходів щодо усунення недо-
ліків і визначення перспектив розвитку.

Завданнями діагностування консалтинго-
вих проектів є: 

– збір інформації про стан ринку консал-
тингових послуг;

– ідентифікація ретроспективного, поточ-
ного та перспективного стану ринку консал-
тингових послуг;

– формування системи індикаторів оціню-
вання діяльності консалтингових підприємств; 

– виявлення можливостей та загроз у діяль-
ності консалтингових підприємств та визна-
чення основних чинників, що їх зумовили; 

– прогнозування основних тенденцій роз-
витку діяльності консалтингових підприємств.

Важливим етапом здійснення діагносту-
вання консалтингових проектів є вибір методів 
та методик. Методи діагностування пов’язані 
із прийняттям рішень у всіх сферах консал-
тингового проекту. Методики діагностування 
базуються на обраних методах та спрямовані 
на досягнення поставлених цілей діагносту-
вання консалтингових проектів.

Одним із вагомих елементів системи діа-
гностування консалтингових проектів є інди-
катори. Найбільш важливими в діагностуванні 
консалтингових проектів є такі індикатори, як 
фінансові показники діяльності консалтинго-
вих організацій; частка ринку, яку вони утри-
мують; рівень задоволення консультантів і 
клієнтів від консультування. Наведені індика-
тори є результуючими в діагностуванні кон-
салтингових проектів.

Правильний вибір мети, цілей і завдань 
діагностування консалтингових проектів має 
важливе значення, оскільки забезпечує вияв-
лення дійсного стану проекту, вироблення 
способів досягнення оптимальних управлін-
ських рішень, визначення методів, методик, 
складу та структури індикаторів діагностики 
та в результаті формує технологію діагносту-
вання консалтингових проектів.

Етапами технології діагностування консал-
тингових проектів для підприємств є:

1) інформаційне забезпечення діагносту-
вання консалтингового проекту;

2) формування цілей та завдань діагносту-
вання консалтингового проекту;

3) встановлення строків реалізації консал-
тингового проекту; 

4) виявлення ресурсної бази для реалізації 
консалтингового проекту;

5) визначення вартості консалтингового 
проекту;

6) призначення менеджера-консультанта;

Таблиця 1
Характеристика основних функцій діагностування консалтингових проектів  

для підприємств
№ 
з/п

Функції діагностування 
консалтингових проектів

Характеристика основних функцій діагностування 
консалтингових проектів

1. Інноваційно-креативна Сприяє створенню нових ідей під час формування про-
позицій щодо реалізації консалтингових проектів.

2. Інформаційно-довідкова
Передбачає збирання, оброблення, аналізування та 
оцінювання достовірності даних щодо особливостей діа-
гностування консалтингових проектів.

3. Аналітико-рекомендаційна
Аналізування стану консалтингових проектів та надання 
рекомендацій щодо етапів їх реалізації на підприєм-
ствах.

4. Проектна Сприяє визначенню основних характеристик консалтин-
гового проекту, таких як зміст; терміни; якість; вартість.

5. Експертна
Передбачає здійснення експертної оцінки розроблених 
заходів та досягнення цілей як клієнта, так і консультанта 
у реалізації консалтингового проекту.

6. Етична
Забезпечує дотримання етичних норм та умов конфіден-
ційності щодо збереження усіх даних в межах підпри-
ємства-замовника консалтингового проекту, що гарантує 
клієнту певну інформаційну безпеку. 

Джерело: систематизовано авторами на основі власних досліджень та аналізування  
літературних джерел [1–10]
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7) формування робочої групи консалтинго-
вого проекту;

8) вибір методів та засобів діагностування 
консалтингового проекту;

9) побудова системи індикаторів;
10) збір та оброблення інформації;
11) формування бази даних із метою вияв-

лення стану реалізації консалтингового про-
екту;

12) оцінювання отриманих результатів ана-
лізування та формування відповідних висно-
вків;

13) формування альтернатив для при-
йняття та реалізації управлінських рішень;

14) апробація та оптимізація управлінських 
рішень на засадах альтернатив.

Ще одним елементом системи діагнос-
тування консалтингових проектів є об’єкти. 

Рис. 2. Концептуальна модель діагностування консалтингових проектів для підприємств
Джерело: сформовано авторами на основі опрацювання літературних джерел
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Об’єктом діагностування може бути діяльність 
підприємства загалом або конкретні види еко-
номічної діяльності – фінансова, маркетин-
гова, логістична, інноваційна, кадрова, інвес-
тиційна, зовнішньоекономічна, інформаційна.

Сукупність усіх структурних елементів сис-
теми, їх взаємодія та взаємозв’язки формують 
концептуальні засади діагностування консал-
тингових проектів для підприємств (рис. 2). 

Результатом здійснення усіх діагностичних 
процедур є формування та апробація опти-
мальних управлінських рішень для реалізації 
діагностованого консалтингового проекту. 

Висновки з цього дослідження. На 
основі проведених досліджень охаракте-

ризовано основні елементи діагностичної 
системи. Також наведено низку принципів, 
функцій та методів діагностування консал-
тингових проектів. Запропоновано концепту-
альні засади діагностування консалтингових 
проектів для підприємств, які сприяють під-
вищенню ефективності оцінювальних про-
цедур, забезпеченню високого рівня повноти 
та достовірності отриманих результатів. За 
сучасних умов ефективне діагностування має 
стати частиною систем управління економіч-
ною діяльністю, щоби сприяти отриманню 
об’єктивної і своєчасної інформації, що необ-
хідно для прийняття ефективних управлін-
ських рішень. 
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Стаття присвячена актуальним питанням визначення рентабельності підприємств провідних галузей укра-
їнської економіки у контексті суспільного та економічного розвитку держави. Досліджено теоретичні аспекти 
сутності економічної категорії «рентабельність». Здійснено аналіз показників рентабельності, що характери-
зують фінансові результати та ефективність діяльності суб’єктів господарювання різних галузей економіки 
України. Окреслено чинники, що впливають на рівень рентабельності, та запропоновано шляхи її підвищення.

Ключові слова: рентабельність, рентабельність підприємств різних галузей економіки, ефективність ро-
боти підприємств.

Бочкарева Т.А., Кулинич Р.А., Пигуль Н.Г. ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧ-
НЫХ ОТРАСЛЕЙ УКРАИНЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ УРОВНЯ

Статья посвящена актуальным вопросам определения рентабельности предприятий ведущих отраслей 
украинской экономики в контексте общественного и экономического развития государства. Исследованы те-
оретические аспекты сущности экономической категории «рентабельность». Осуществлен анализ показате-
лей рентабельности, характеризующих финансовые результаты и эффективность деятельности субъектов 
хозяйствования различных отраслей экономики Украины. Указаны факторы, влияющие на уровень рента-
бельности, и предложены пути ее повышения.

Ключевые слова: рентабельность, рентабельность предприятий различных отраслей экономики, эф-
фективность работы предприятий.

Bochkarova T.O., Kulynych R.O., Pihul N.H. INDICES OF PROFITABILITY OF ENTERPRISES OF VARIOUS 
BRANCHES OF UKRAINE AND WAYS OF IMPROVING THEIR LEVEL

The article is devoted to topical issues determination the profitability of the leading sectors of Ukrainian economy 
in the context of social and economic development. Theoretical aspects of economic category of "profitability" have 
investigated. The profitability characterizing financial results and effectiveness of entities  of various ukrainian sec-
tors of economy has analised. Factors affecting profitability have described and the ways of increasing profitability 
have offered.

Keywords:  profitability, return on enterprises in various sectors of economy, efficiency of enterprises.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі економічного 
розвитку у цілісній системі аналізу ефектив-
ності роботи суб’єктів господарювання рен-
табельності належить провідне місце через 
комплексність та інформативність цієї еконо-
мічної категорії. Прибутковість діяльності під-
приємства завжди була основним стимулю-
ючим чинником для подальшого розвитку та 
розширення виробництва. А підприємства, які 
ефективно функціонують, створюють сприят-
ливий фундамент для підвищення загального 
рівня економічного розвитку держави.

Отже, аналіз рентабельності та виявлення 
факторів, що впливають на її зміни, мають важ-
ливе значення для виявлення способів і шля-
хів підвищення ефективності роботи суб’єктів 
господарювання різних галузей економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики 
аналізу рентабельності зробили такі науковці, 
як І.В. Алексєєв, І.А. Бланк, О.М.  Гриньова, 
Г.Г. Кірейцев, А.С. Мороз, М.К. Пархо-
мець, А.М. Поддєрьогін, С.Ф. Покропивний, 
А.П. Сава, Г.В. Савицька, Л.Й. Созанський, 
М.В. Агапова, Т.В. Амельченко, І.І. Гущина.ЕК
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На нашу думку, незважаючи на численні 
праці вчених, актуальним питанням зали-
шається продовження наукових досліджень 
у напрямі аналізу можливостей підвищення 
рентабельності підприємств різних галузей 
економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз рентабель-
ності суб’єктів господарювання різних галузей 
національної економіки, виявлення чинників, 
що впливають на її рівень, та окреслення 
шляхів її підвищення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Рентабельність – це відносний еко-
номічний показник,  що характеризує ефек-
тивність виробництва та розраховується як 
відношення прибутку до витрат, тобто є нор-
мою прибутку. Показники рентабельності – це 
основні показники, які характеризують фінан-
сові результати й ефективність діяльності під-
приємства. Вони визначають  прибутковість 
підприємства з різних позицій і формуються 
у групи відповідно до інтересів всіх учасників 
фінансово-економічного процесу та ринко-
вого обміну.

Рентабельність (від нім. rentabel – прибут-
ковий) – показник економічної ефективності 
виробництва на підприємствах, який комп-
лексно відображає використання матеріаль-
них, трудових і грошових ресурсів [1, с. 158]. 
Існують різні підходи до тлумачення сутності 
економічної категорії «рентабельність».

Так, Г.І. Андрєєва зазначає, що показники 
рентабельності характеризують ефективність 
роботи підприємства загалом, прибутковість 
різних напрямів діяльності (виробничої, під-
приємницької, інвестиційної), окупність витрат 
тощо [2, с. 15]. Аналогічне визначення наво-
диться авторами А.М. Штангрет та О.І.  Копи-
люк. М.Я. Коробов вважає, що прибутковість, 
тобто ефективність використання капіталу, 
має назву «рентабельність» [3, с. 37]. 

О.Д. Третяк зазначає, що прибутковість 
показує абсолютний ефект діяльності під-
приємства без урахування використаних при 
цьому ресурсів, тому його варто доповнювати 
відносним показником – рентабельністю. Від-
носні показники мають ту перевагу, що вони 
не перебувають під впливом інфляції, оскільки 
являють собою різні співвідношення прибутку 
та вкладеного капіталу [4, с. 99]. 

П.Я. Попович доводить, що рентабель-
ність – це показник, який дає уявлення про 
достатність (недостатність) прибутку порів-
няно з іншими окремими величинами, що впи-
вають на виробництво, реалізацію і взагалі на 

фінансово-господарську діяльність підприєм-
ства [5, с. 114]. 

М.Г. Чумаченко зазначає, що рентабель-
ність – це показник економічної ефектив-
ності виробництва на підприємствах у різних 
галузях і народному господарстві загалом 
[6, с. 121].

М.М. Туріянська надає тлумачення рента-
бельності як поняття, що характеризує еко-
номічну ефективність виробництва, за якої 
підприємство за рахунок грошової виручки 
від реалізації продукції повністю відшкодовує 
витрати на її виробництво й одержує прибу-
ток для  розширеного відтворення [7, с. 28].

В.І. Блонська у своєму дослідженні зосе-
реджує увагу на тому, що значення слова 
«рентабельність» походить з німецької мови – 
rentabel (дохідний, прибутковий) – і означає 
показник економічної ефективності вироб-
ництва на підприємствах у різних галузях і 
народному господарстві загалом [8, с. 90].

У своєму навчальному посібнику А.В. Бон-
дар зазначає, що рентабельність – це віднос-
ний показник ефективності роботи підприєм-
ства і у загальному вигляді він обчислюється 
як відношення прибутку до витрат [9, с. 68].

Н.І. Верхоглядова розглядає рентабель-
ність як співвідношення прибутку та понесе-
них витрат (один із основних показників ефек-
тивності діяльності суб’єктів господарювання 
різних форм властивостей, який характеризує 
інтенсивність їхньої роботи) [10, с. 316]. 

Ю.А. Долгоруков у своїй роботі зазначає, 
що рентабельність – це відносний показник 
інтенсивності виробництва, який характери-
зує рівень окупності (прибутковості) відпо-
відних складників процесу виробництва або 
сукупних витрат підприємства [11, с. 103–105].

Отже, більшість авторів під рентабель-
ністю розуміють показник, який характери-
зує ефективність діяльності підприємства та 
інтенсивність виробництва. На наш погляд, 
рентабельність – це економічна категорія, що 
характеризує рівень прибутковості виробни-
чої діяльності підприємства.

В економічній практиці обчислюються різні 
показники рентабельності, такі як рентабель-
ність продажів; рентабельність активів; рен-
табельність власного капіталу; рентабель-
ність інвестицій; рентабельність діяльності; 
рентабельність продукції.

Варто зазначити, що на рівень рентабель-
ності впливають чинники, які відображені на 
рисунку 1.

З метою більш якісного дослідження та 
аналізу рентабельності різних галузей еко-
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номіки України за 2013–2015 рр. проаналізу-
ємо рентабельність підприємств за видами 
економічної діяльності. Основні показники 
рентабельності галузей економіки України за 
2013–2015 рр. наведено в таблиці 1.

Дані таблиці 1 свідчать про те, що найбіль-
ший рівень рентабельності спостерігається в 
таких галузях економіки України, як сільське 
господарство, мисливство та лісове господар-
ство, діяльність транспорту та зв’язку, освіта. 

Привертають увагу позитивні зміни рівня 
рентабельності, що відбулися за останні 
роки у таких галузях економіки, як промисло-
вість, торгівля, ремонт автомобілів, побуто-
вих виробів та предметів особистого вжитку, 
діяльність готелів та ресторанів, фінансова 
діяльність, охорона здоров’я та надання соці-
альної допомоги. Це пов’язано з відновлен-
ням стабільності економічної ситуації в країні.  

Протягом 2013–2015 рр. залишилися збит-
ковими такі галузі економіки, як будівництво, 
операції з нерухомим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підприємцям, а також 
надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та спорту. 
При цьому варто зазначити, що загалом спо-
стерігається підвищення рівня рентабель-
ності підприємств різних галузей економіки, 
що пов’язано зі збільшенням обсягу отрима-
ного прибутку, а також зі зменшенням обсягу 
витрат.

Аналіз статистичних даних щодо рівня 
рентабельності підприємств різних галузей 
економіки України свідчить про необхідність 
запровадження заходів, спрямованих на під-

вищення ефективності їхнього функціону-
вання. Варто зазначити, що різні галузі еко-
номіки потребують спеціальних заходів, що 
позитивно вплинуть на рівень рентабельності 
підприємств, які функціонують у різних сфе-
рах економіки.

До основних шляхів підвищення рента-
бельності підприємств різних галузей еконо-
міки України можемо віднести:

– у промисловості [14, c. 85–96]:
– необхідність збільшення розміру капі-

таловкладень у цю галузь із темпом росту 
9–10% на рік;

– підвищення темпів нагромадження осно-
вного капіталу;

– перегляд податкових норм для підпри-
ємств цієї галузі, а також можливість упрова-
дження спрощеної системи оподаткування;

– валютно-курсову та тарифну підтримку 
експортерів;

– запровадження нових технологій, які при-
ведуть до зниження енергомісткості виробни-
цтва в основних виробничих галузях, а також 
до зростання рівня конкурентоспроможності 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ках;

– у машинобудуванні [14, c. 91–94]:
– розроблення нових та надійних  механіз-

мів рефінансування виробничої діяльності;
– необхідність зниження відсоткових ста-

вок за банківськими кредитами для цієї галузі;
– постійне розширення внутрішніх ринків 

та конкурентоспроможний вихід на зовнішні;
– необхідність боротьби з монополістич-

ним встановленням цін на вітчизняні метали, 

Таблиця 1
Основні показники рентабельності галузей економіки України за 2013–2015 рр. 

Вид економічної діяльності Рік
2013 2014 2015

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 5,7 12,4 14,9
Промисловість –0,5 2,3 3,7
Будівництво –2,3 –2,2 –0,4
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та пред-
метів особистого вжитку –1,0 2,0 6,0

Діяльність готелів та ресторанів –3,8 –2,2 0,7
Діяльність транспорту та зв’язку 3,7 3,1 4,6
Фінансова діяльність –18,2 7,2 16,9
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям –1,0 –2,6 –0,8

Освіта 4,1 5,1 7,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги –0,6 –0,3 0,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність 
у сфері культури та спорту –11,4 –8,9 –1,3

Джерело: [12; 13]
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а також створення задовільних умов для 
використання цих металів;

– формування якісної банківської політики 
щодо підтримання обмінного курсу вітчизня-
ної валюти;

– у сільському господарстві, мисливстві, 
лісовому господарстві [15, с. 51–61]:

– збільшення обсягів експорту продукції 
вітчизняних сільськогосподарських виробни-
ків;

– розвиток інфраструктури аграрного сек-
тору за допомогою розвитку консалтингу та 
підвищення кваліфікації фермерів і сільсько-
господарських спеціалістів;

– створення умов для об’єднання виробни-
ків сільськогосподарської продукції;

– необхідність підвищення конкуренто-
спроможності сільськогосподарської продук-
ції за допомогою активного залучення вітчиз-
няного та іноземного капіталу;

– розширення ринків збуту сільськогоспо-
дарської продукції; 

– створення лояльної системи для креди-
тування сільськогосподарських підприємств;

– підвищення участі держави у фінансу-
ванні та підтримці сільського господарства;

– проведення технологічної модернізації 
агропромислового комплексу;

– переведення сільського господарства 
на інноваційно-інвестиційну модель розви-
тку шляхом створення системи мотивацій 
суб’єктів господарювання до впровадження 
наукоємних технологій, формування агротех-
нологічних парків, підтримки міжнародного 
співробітництва в інноваційній сфері; 

– в освіті [16, с. 120–127]:
– вдосконалення освітньої діяльності з 

використанням досвіду західноєвропейських 
країн;

– створення нової системи управління 
освітою;

– удосконалення системи фінансування 
освіти;

– надання можливостей здобуття освіти 
різним групам і верствам населення;

– створення нових форм організації та 
управління освітньою діяльністю;

– диверсифікацію освітньої діяльності в 
різних навчальних закладах;

– підвищення функціональної гнучкості 
роботи навчальних закладів.

Отже, загалом для підвищення рівня при-
бутковості функціонування суб’єктів госпо-
дарської діяльності доцільно:

– постійно підвищувати обсяги вироб-
ництва та реалізації товарів, робіт, послуг 
із паралельним скороченням виробничих 
витрат;

– запроваджувати різноманітні заходи 
задля підвищення продуктивності праці робіт-
ників;

– постійно використовувати весь потен-
ціал, що є на підприємстві (тобто вихід на нові 
ринки, постійне залучення нових фінансових 
ресурсів);

– періодично здійснювати маркетингові 
дослідження задля підтримки необхідного 
рівня цін на ринках збуту;

– будувати договірні відносини з поста-
чальниками, посередниками, покупцями на 
принципах чесності, відкритості та довіри;

– ефективно використовувати отримані 
прибутки; 

– виробляти лише продукцію яка буде 
користуватися попитом, використовувати 
матричне групування товарів для більш якіс-
ного аналізу, а також покращувати продукцію 
з середнім рівнем рентабельності, а низько-
рентабельну продукцію зняти з виробництва;

– використовувати диверсифіковане 
виробництво, яке буде швидко пристосовува-
тись до змін внутрішніх та зовнішніх факторів;

– постійно вести наукові дослідження з 
аналізу ринку, поведінки споживачів і конку-
рентів;

– розвивати маркетингові відділи та фор-
мувати вдалу збутову політику [17, с. 11–14].

Висновки з цього дослідження. Отже, 
для успішного функціонування та розвитку 
підприємств різних галузей економіки необ-
хідно приділяти увагу такому якісному показ-
нику, як рентабельність, адже ефективна 
діяльність підприємств безпосередньо зале-
жить від отриманого прибутку. Саме прибут-
кове підприємство має фінансові ресурси для 
розширення діяльності, для здійснення інвес-
тицій, для модернізації устаткування та удо-
сконалення технології виробництва. 

Аналіз рентабельності підприємства дає 
змогу визначити ефективність вкладення 
коштів у підприємство, оптимальність та раці-
ональність їх використання. Таким чином, 
виявивши недоліки під час аналізу рентабель-
ності, ми повинні активно розробляти можливі 
шляхи вдосконалення виробництва, підви-
щення конкурентоспроможності продукції, що 
в майбутньому буде сприяти зростанню при-
бутку та рентабельності підприємства.
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Управління складським господарством будівельного 
підприємства на засадах логістики
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кандидат економічних наук,

доцент кафедри логістики та виробничого менеджменту
Сумського національного аграрного університету

Стаття присвячена вивченню управління складським господарством будівельного підприємства на заса-
дах логістики. Важливим логістичним рішенням для складського господарства будівельного підприємства 
стало визначення оптимальної партії закупівлі. Були враховані знижки за обсяг закупівлі та логістичні ви-
трати, пов’язані із закупівлею, транспортуванням та зберіганням товару. Подальші розрахунки дали змогу 
визначити оптимальну кількість бригад вантажників (каналів обслуговування), за якої не буде черг, а загальні 
витрати системи будуть найменшими. 

Ключові слова: матеріальний потік, канал обслуговування, будівельне підприємство, складське госпо-
дарство, дилер, ціна.

Вавулин А.И. УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНО-
ВЕ ЛОГИСТИКИ

Статья посвящена изучению управления складским хозяйством строительного предприятия на основе 
логистики. Важным логистическим решением для складского хозяйства строительного предприятия стало 
определение оптимальной партии закупки. Были учтены скидки за объем закупки и логистические затраты, 
связанные с закупкой, транспортировкой и сохранением товара. Дальнейшие расчеты дали возможность 
определить оптимальное количество бригад грузчиков (каналов обслуживания), при которых не будет очере-
дей, а общие затраты системы будут наименьшими.

Ключевые слова: материальный поток, канал обслуживания, строительное предприятие, складское хо-
зяйство, дилер, цена.

Vavulin O.I. MANAGEMENT WAREHOUSE MANAGEMENT OF A BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS 
OF LOGISTICS

The article is devoted to the study of warehouse management of a construction enterprise on the basis of logis-
tics. An important logistics solution for the warehouse economy of the construction company was the determination 
of the optimal batch of purchases. Discounts were taken into account for the volume of procurement and logistics 
costs that were associated with the purchase, transportation and preservation of the goods. Further calculations 
made it possible to determine the optimal number of loader crews (service channels), in which there would be no 
queues, and the total costs of the system would be the smallest and equal to 2.

Keywords:  material flow, service channel, construction company, warehousing, dealer, price.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Практично в усьому світі в умовах 
глобалізації міжнародної економіки посилю-
ється конкуренція. Умовою безперервного 
перебігу виробничих процесів на будь-якому 
підприємстві є створення певних запасів 
сировини, матеріалів, палива, комплектую-
чих виробів, а також міжцехових і внутріш-
ньоцехових запасів власного виробництва. 
Усі ці запаси зберігаються на різних складах 
підприємства. Cкладське господарство – 
система складів, обладнання, технологічних 
транспортних мереж та засобів, людських 
та інших ресурсів, які задіяні в процесі пере-
робки та зберігання запасів [4, с. 159] 

Досліджуване складське господарство є 
складником будівельного підприємства, яке 

здійснює виробництво електророзподільної 
апаратури, електромонтажні роботи, монтаж 
водогінних мереж опалення та кондиціону-
вання, посередництво у торгівлі товарами 
широкого асортименту; оптову торгівлю побу-
товими товарами; діяльність у сфері інжи-
нірингу; ремонт і технічне обслуговування 
електричного устаткування; будівництво 
житлових і нежитлових будівель. Складське 
господарство досліджуваного підприємства 
містить у собі сукупність декількох складів 
(електрообладнання; матеріальний склад 
для будівництва). Окремим напрямом бізнесу 
складського господарства є надання послуг 
зі зберігання. Тому для підприємства важли-
вим логістичним рішенням на сучасному етапі 
діяльності стає визначення оптимальної пар-ЕК
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тії закупівлі та логістичних витрат, пов’язаних 
із закупівлею, транспортуванням та зберіган-
ням товару. Від чіткої діяльності складського 
господарства буде залежати прибутковість 
будівельного підприємства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням упровадження логістичних підходів 
у функціонування складського господарства 
присвячені роботи Б.А. Аникіна [1], І.О. Акуло-
вої [2], О.В. Вавилова [4], А.М. Гаджинського 
[6], М.В. Коріня [9] та інших. Але питання 
визначення оптимальної кількості каналів 
обслуговування на складі є дискусійними і 
потребують дослідження.  

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визна-
ченні доцільності впровадження в діяльність 
складського господарства будівельного під-
приємства оптимального обсягу замовлення 
для придбання ТМЦ та оптимальної кількості 
каналів обслуговування споживачів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Складське господарство  будівель-
ного підприємства здійснює закупівлю ТМЦ 
для власного виробництва та реалізації, 
використовуючи змішані канали придбання, 
зокрема:

1)  прямі закупівлі по Україні, при цьому 
продавцями є гіпер-, супермаркети, торгові 
центри електроніки та будівельного облад-
нання в інших регіонах; доставка продукції 
здійснюється власними коштами;

2) закупівля через дилерів, які надають від-
термінування оплати на 20–30 днів (за умови 
співпраці не менше одного року). 

У роботі з організаціями-постачальниками 
та посередниками підприємство дотриму-
ється таких принципів, як довгострокова пер-
спектива партнерських відносин; дотримання 
взаємної вигоди; постановка і досягнення 
спільних цілей на ринку; забезпечення постій-
ного довгострокового зв’язку з 

партнерами. Закупівлю досліджуване під-
приємство здійснює за умовами договорів 
купівлі-продажу. Посередники, які мають офі-
ційний статус дилера, мають пільгові умови 

порівняно з іншими посередниками. Зокрема, 
вони можуть скористатись відтермінуванням 
оплати за готову продукцію (мінімаль-не від-
термінування триває 10 днів, а сам термін 
залежить від періоду співпраці). Купуючи 
більші партії товару, складське господарство 
будівельного підприємства користується неку-
мулятивними знижками дилерів (див. табл. 1). 
Так, для подальших розрахунків взято най-
більш затребуваний товар у підприємстві – це 
кабель алюмінієвий в бухтах, а також можливі 
знижки від дилерів.

Таблиця 1
Некумулятивні знижки на кабель 

алюмінієвий в бухтах
Обсяг замовлення, м Знижка,%

до 3600 0
3600–17 999 5
18 000–35 999 7
понад 36 000 10

Джерело: авторське дослідження

Важливим логістичним рішенням для під-
приємства стає визначення оптимальної пар-
тії закупівлі з огляду на пропоновані знижки за 
обсяг закупівлі та логістичні витрати, пов’язані 
із закупівлею, транспортуванням та збері-
ганням товару. Так, для прикладу, в одного 
з дилерів складське господарство будівель-
ного підприємства за рік купує приблизно 
30 000 м алюмінієвого кабелю, вартість 
виконання замовлення – 3000 грн. (наванта-
ження, доставка, розвантаження), вартість 
зберігання товару на складі дилера – 10% від 
його вартості. Середня ціна алюмінієвого 
кабелю – 14,99 грн./м. За існуючих вихідних 
умов необхідно знати оптимальну кількість 
алюмінієвого кабелю, враховуючи запропо-
новані дилером знижки. Прийняття рішення 
має базуватися на критерії, що знижка дасть 
змогу зекономити на витратах на закупівлю, 
але це приведе до зростання витрат на збе-
рігання. Тому доцільність використання сис-
теми знижок необхідно оцінювати з погляду 

Таблиця 2
Ціна з урахуванням кількісних знижок та вартість зберігання одиниці продукції

№ варіанту Обсяг  
замовлення, м.

Ціна одиниці 
продукції, грн.

Вартість зберігання 
одиниці продукції, грн.

1 до 3600 14,99 1,50
2 3600–17 999 14,24 1,42
3 18 000–35 999 13,94 1,39
4 понад 36 000 13,49 1,35

Джерело: авторське дослідження
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загальних витрат, які будуть включати витрати 
на закупівлю, витрати на зберігання, витрати 
на замовлення. Ціна з урахуванням кількісних 
знижок та вартість зберігання одиниці продук-
ції наведена в таблиці 2.

Визначаємо оптимальний обсяг замов-
лення (Qopt) за формулою:

.2 ,зам
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де Qopt – оптимальний обсяг замовлення, м;
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Подальшим кроком є збільшення обсягу 
замовлення до найближчої мінімальної вели-
чини, яку можна продисконтувати. Оскільки 
всі значення Qopt містяться в одному діапазоні 
3600–17 999, то значення Qopt2 = 10 958 м не 
збільшується, при цьому знижка сягає 5%. 
Для отримання знижки 7% мінімальна вели-
чина замовлення буде становити 18 000 м, а 
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де Ц – ціна одиниці товару із знижкою, грн.
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Аналогічно розраховуються загальні 

витрати для величини замовлення 18 000 м 
і 36 000 м відповідно. Результати розрахун-
ків зведено в табл. 4. З огляду на запропо-
новані дилером знижки необхідно замов-
ляти 36 000  м алюмінієвого кабелю. При 
цьому загальні річні витрати становитимуть 
431,5 тис. грн., із них витрати на закупівлю – 
379,9 тис. грн., витрати на замовлення – 

Таблиця 4
Річні загальні витрати за різних обсягів замовлення
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1 30 000 3000 14,99 14,99 1,50 10958
2 30 000 3000 14,99 14,24 1,42 11243
3 30 000 3000 14,99 13,94 1,39 11363
4 30 000 3000 14,99 13,49 1,35 11551
5 30 000 3000 14,99 14,24 1,42 11243 3,0 9000 16 010 418 215 443 225,3
6 30 000 3000 14,99 13,94 1,39 18000 2,0 6000 25 093 404 674 435 767,6
7 30 000 3000 14,99 13,49 1,35 36000 1,0 3000 48 568 379 946 431 513,8

Джерело: авторське дослідження

Таблиця 3
Оптимальний обсяг замовлення  

для дилера з урахуванням зазначеної 
системи знижок

№  
варіанту

Обсяг 
замовлення, 

м

Оптимальний 
обсяг 

замовлення, м
1 до 3600 10 958
2 3600–17 999 11 243

3 18 000–35 
999 11 363

4 понад 36 000 11 551
Джерело: авторське дослідження
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3 тис. грн., а витрати на зберігання – 
48,5 тис. грн., що на 12 тис. грн. дешевше 
порівняно з першим варіантом. 

Розрахунки зроблені на прикладі найде-
шевшого товару. Якщо провести такі обґрун-
тування по всьому номенклатурному списку 
підприємства, то суми економії будуть наба-
гато більшими. Оскільки складське госпо-
дарство будівельного підприємства здій-
снює виробничо-збутову діяльність, ринок 
є горизонтальним, географічно розкида-
ним, кінцеві споживачі, як правило, купу-
ють товар не досить значними партіями, 
товар відповідає стандартним потребам, то 
керівництвом підприємства було прийняте 
рішення щодо визначення оптимальної кіль-
кості каналів обслуговування на складах. 
Під час підписання угод із дилерами варто 
звернути увагу на те, що вони встановлю-
ють жорсткі штрафні санкції, якщо їхні ван-
тажівки довго простоюватимуть, очікуючи 
розвантаження-завантаження. Це спонукає 
керівництво досліджуваного підприємства 
детально переглянути власну складську 
систему. Попередній аналіз підприємства 
встановив, що: 

1) у підприємства є 2 склади. Один із них 
призначений для зберігання продукції, а дру-
гий – склад із рампою – для відвантаження 
продукції споживачам;

2) на склад із рампою матеріальний потік 
надходитиме з інших складів завдяки роботі 
бригади вантажників. Однак варто зазначити, 
що швидкість матеріального потоку сповіль-
нюється зупинками, основними причинами 
яких є документальна та фізична невідповід-
ність замовлень поставці, тривалість комп-
лектації замовлень, що затягує процес заван-
таження транспортних засобів;

3) інформаційний потік надходить на склад 
із рампою після прибуття вантажної машини 
замовника (замовлення додатково узгоджу-
ється із відділом збуту, а відділом збуту – з 
виробничим відділом та складом). Фінансо-
вий потік оформляється після завантаження 
замовлення (інформаційний потік надходить 
із складу до бухгалтерії);

4) прибуття вантажних машин носить 
випадковий характер, в середньому 1–3 ван-
тажівки за день (робочий день складу триває 
8 год.);

5) бригада вантажників складається з 
4 чоловік. Вартість завантажувальних робіт 
у транспорт встановлена підприємством у 
розмірі 3,41 грн./год. Тариф на завантажу-
вально-розвантажувальні роботи на внутріш-

ньоскладській переробці вантажів становить 
3,03 грн./год.;

6) у середньому 1 вантажна машина заван-
тажується 2 год. Приблизно стільки ж часу 
оформляються супровідні документи;

7) згідно з угодою з дилерами підприємство 
повинно оплатити 30 грн./год. у разі простою 
вантажівки, яка очікує завантаження.

Отже, варто зазначити, що логістичний 
процес на складі є досить складним, оскільки 
вимагає повної узгодженості функцій попо-
внення матеріальних запасів, переробки 
матеріального потоку та фізичного розподілу 
замовлень. Основним недоліком такої сис-
теми є незадоволення потреб клієнтів, що 
проявляється в основному у невідповідності 
замовлень та перевищенні тривалості вико-
нання замовлення (завантаження транспорт-
ного засобу та оформлення документів). 
Витрати (В) за цією системою, яку можна від-
нести до типу системи, «яка штовхає», можна 
визначити так:

B = T1 × (t1 + t2) + T2 × t1,            (8)
де T1 – тариф на транспортний засіб, грн./год;
T2 – тариф на вантажно-розвантажувальні 

роботи, грн./год.;
t1  – тривалість розвантажно-завантажу-

вальних робіт, год.;
t2 – тривалість оформлення документів, 

год.
В = 30 × (2 + 2) +3,41 × 2 × 4 =  147,28 грн. (9)

Згідно з умовою швидкість завантаження 
машини залежить від швидкості роботи бри-
гади вантажників. Реально швидкість роботи 
сповільнюється зупинками, основними при-
чинами яких, як було виявлено, є: докумен-
тальна та фізична невідповідність замовлень 
поставці, тривалість комплектації замовлень 
у виробничих цехах, що затягує процес заван-
таження транспортних засобів і відповідно 
збільшує витрати. Система передовсім вима-
гатиме удосконалення процесу оброблення 
замовлень відділом збуту, що забезпечить 
виробництво і комплектацію готової продук-
ції відповідно до замовлень клієнтів. Це ста-
новить основу системи, «яка тягне», тобто 
інформаційний потік (конкретне замовлення) 
має передувати матеріальному. Витрати 
будуть визначатися за формулою:

В = T1 × t1 + 2 × T2 × t2 + T3 × t3,     (10)
де T3 – тариф на внутрішньоскладські 

переміщення, грн./год.; 
t3 – тривалість комплектації, год. (при-

ймається в середньому 2 год. для типового 
замовлення).



198

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В =30 × 2 + 3,41 × 2 × 4 + 3,03 × 2 ×
× 4 = 111,52 грн.                 (11)

Основними перевагами цієї системи є при-
швидшення матеріального потоку в серед-
ньому в 2–3 рази за рахунок зменшення часу 
простою транспортного засобу, який вже не 
залежить від руху матеріального потоку, а 
тільки від часу, необхідного на завантаження; 
скорочення часу простою транспортного 

засобу за рахунок паралельного руху фінан-
сового (оформлення документів) та матері-
ального потоку. При цьому загальні витрати 
системи обслуговування в розрахунку на 
1 замовлення скоротилися на 35,76 грн.

Таке пришвидшення матеріального потоку 
дало б можливість його здешевити, а голо-
вне – покращити обслуговування клієнтів, що 
може мати стратегічне значення в подаль-

Таблиця 5
Розрахунок кількості каналів обслуговування

№
п/п Показники Од. 

вимір.
Умов. 
позн. Значення

Число каналів 
обслуговування, М

1 2 3

1. Темп прибуття клієнтів, 
max клієнтів D 3 3 3 3

2. Час обслуговування 
складу год./добу 8 8 8 8

3. Середній час обслуго-
вування 1 машини год. 2 2 2 2

4. Темп обслуговування клієнтів/
добу m 4 4 4

5. Середнє число обслу-
жених клієнтів клієнтів г 0,75 0,75 0,75

6. Середнє число клієнтів 
у черзі клієнтів Lq 2,25 0,123 0,015

7.
Ймовірність знахо-
дження в системі 0 
клієнтів

Ро 0,25 0,455 0,471

8. Середнє число клієнтів 
у системі клієнтів Ls 3 0,87 0,77

9. Середній час очіку-
вання у черзі год. Wq 8 1,6 0,89

10. Середній час у системі год. Ws 10 3,6 2,89
11. Завантаження системи 0,75 0,375 0,25

Джерело: авторське дослідження

Таблиця 6
Розрахунок витрат за різної кількості каналів обслуговування

№ 
п/п Показники Од. 

вимір.
Умов. 
позн. Значення

Число каналів 
обслуговування, М

1 2 3

1. Тариф на завантаження 
транспорту грн./год. 3,41 3,41 3,41 3,41

2. Чисельність бригади чол. 4 4 6 8

3. Час обслуговування 
складу год./добу 8 8 8 8

4. Витрати простою грн./год. 30 30 30 30
5. Середній час у системі год. Ws 10 3,6 2,89

6. Витрати обслугову-
вання грн. 109,12 218,24 327,36

7. Витрати очікування грн. 300 108 86,67
8. Загальні витрати грн. 409,12 326,24 414,03

Джерело: авторське дослідження



199

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

шій співпраці. Визначення оптимальної кіль-
кості бригад вантажників (каналів обслугову-
вання на рампах) розглядається теорією черг 
(теорією масового обслуговування). Згідно з 
вихідними даними розглянута багатоканальна 
модель черг, яка характеризується тим, що:

1) клієнти обслуговуються за принципом 
FIFO (First In, First Out), відповідно до якого 
ТМЦ, поставлені на облік першими, вибува-
ють з обліку теж першими;

2) прибуття клієнтів відбувається неза-
лежно від попереднього прибуття;

3) прибуття описується розподілом Пуас-
сона;

4) час обслуговування клієнтів різний і не 
залежить один від одного;

5) час обслуговування підкоряється експо-
ненціальному закону розподілу;

6) час обслуговування менший за час між 
прибуттями.

З використанням методичних вказівок до 
визначення кількості каналів обслуговування 
були зроблені розрахунки, що характеризують 
цю систему, результати яких наведені в табл. 5 
та табл. 6. Згідно з результатами оптимальна 
кількість бригад вантажників (каналів обслу-
говування), за якої не буде черг, дорівнює 2. 
При цьому загальні витрати системи будуть 
найменшими і становитимуть 326,24 грн.

Висновки з цього дослідження. Важли-
вим логістичним рішенням для підприємства 
стає визначення оптимальної партії закупівлі 
з огляду на пропоновані знижки за обсяг заку-
півлі та логістичні витрати, пов’язані із заку-
півлею, транспортуванням та зберіганням 
товару. 

З огляду на запропоновані дилером знижки 
необхідно замовляти 36 000 м алюмінієвого 
кабелю. При цьому загальні річні витрати ста-
новитимуть 431,5 тис. грн., із них витрати на 
закупівлю – 379,9 тис. грн., витрати на замов-
лення – 3 тис. грн., а витрати на зберігання – 
48,5 тис. грн, що на 12 тис. грн дешевше порів-
няно з першим варіантом. Оскільки складське 
господарство будівельного підприємства здій-
снює виробничо-збутову діяльність, ринок є 
горизонтальним, географічно розкиданим, 
кінцеві споживачі, як правило, купують товар 
не досить значними партіями, товар відпові-
дає стандартним потребам, то керівництвом 
підприємства було прийняте рішення щодо 
визначення оптимальної кількості каналів 
обслуговування на складах. Згідно з пред-
ставленими результатами оптимальна кіль-
кість бригад вантажників (каналів обслугову-
вання), за якої не буде черг, дорівнює 2. При 
цьому загальні витрати системи будуть най-
меншими і становитимуть 326,24 грн.
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У статті проведений аналіз основних особливостей поведінки покупців торгових мереж під час використан-
ня дисконтних карток на ринку м. Харкова, визначено ставлення покупців до різних типів карток. Представле-
но низку гіпотез щодо існування взаємозв’язку між характеристиками карток та характеристиками покупців. 

Ключові слова: маркетинг, роздрібна торгівля, супермаркет, бонусна картка, споживач.

Вагина Ю.Ю., Картава М.Ю., Болотная О.В. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУ-
ЧЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСКОНТНЫХ КАРТОЧЕК ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В статье проведен анализ основных особенностей поведения покупателей торговых сетей при использо-
вании дисконтных карт на рынке г. Харькова, определено отношение покупателей к различным типам карт. 
Представлен ряд гипотез о существовании взаимосвязи между характеристиками карточек и характеристи-
ками покупателей.

Ключевые слова: маркетинг, розничная торговля, супермаркет, бонусная карта, потребитель.

Vagina Yu.Yu., Kartava M.Yu., Bolotna O.V. FEATURES OF CONSUMER’S CONDUCTURES ON RECEIPT 
AND USING OF DISCOUNT CARD OF RETAIL TRADE ENTERPRISES

This article analyzes the main features of the behavior of shoppers retailers and using bonus coupon card on 
market of Kharkiv. Indentify the attitude of the buyer to different types of cards. Presents a several of hypotheses 
about the existence of the relationship between the characteristics of customers and performance of card. Conclu-
sions and recommendations was making.

Keywords:  marketing, retail, supermarket, bonus card, the consumer.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні однією з найбільш яскра-
вих тенденцій сфери роздрібної торгівлі як на 
світовому, так і на вітчизняному ринках стає 
її стрімкий та динамічний розвиток. Щороку 
відзначається не лише зростання кількості 
учасників ринку, а й збільшення географії 
поширення та масштабів роздрібних торгових 
мереж. Так, за даними Асоціації Ритейлерів 
України за 2015 рік на території нашої країни 
food-ритейлерами було відкрито 394 мага-
зини [1]. 

За даними дослідження компанії GT 
Partners Ukraine в 2015 році лідери україн-
ського ринку продовольчого ритейлу збіль-
шили свої мережі на 162 650 м2. Загальна 
площа магазинів першої десятки рейтингу за 
темпами зростання досягла 1,286 млн м2 [2].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Логічним наслідком стрімкого та 

Таблиця 1
Топ-10 найбільших продовольчих 

ритейлерів за приростом площі в Україні, 
2015 рік [2]

Назва мережі Приріст 
площі, м2

Загальна 
площа 

магазинів, м2

Fozzy Group 80 200 521 000
АТБ 21 600 366 000
Novus 19 450 95 200
Караван 15 000 72 000
Таврія-В 8100 145 500
Рукавичка 4900 28 900
Лоток 4000 8800
Наш край 3800 34 800
Обжора 2800 8000
Файно маркет 2800 5400 ЕК
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активного розвитку роздрібної торгівлі є зрос-
тання та посилення конкуренції між суб’єктами 
цієї сфери. Супермаркети постійно намага-
ються залучати нових клієнтів та утримувати 
вже наявних і використовують для цього різ-
номанітні маркетингові заходи та інструменти. 

Так, наприклад, у 2016 році деякі з ліде-
рів галузі (АТБ, Сільпо, METRO) намагалися 
привернути до себе увагу покупців незви-
чайними для вітчизняного ринку способами, 
застосувавши максимум фантазії та креа-
тиву. У жовтні 2016 року в м. Дніпро всеукра-
їнською мережею продуктових супермаркетів 
АТБ було відкрито перший в Україні магазин із 
новим, нестандартним для цієї мережі дизай-
ном. В оформленні магазину, окрім фірмо-
вих кольорів компанії, активно використову-
вався чорний колір, а також було застосовано 
інноваційну систему освітлення, яка робить 
атмосферу магазину приємнішою, а товар – 
більш привабливим [3].

Гіпермаркет METRO з метою розширення 
числа своїх клієнтів провів реконцепцію. 
Сутність переформатування магазинів поля-
гала у тому, що відтепер торгові об’єкти цієї 
мережі здійснюватимуть обслуговування не 
тільки оптових клієнтів, а й роздрібних покуп-
ців. У зв’язку із цими змінами компанією було  
розроблено та впроваджено новий слоган: 
«METRO – опт для всіх» [4].

Ще одним із лідерів вітчизняного food-
рітейлу, який у 2016 році відзначився нестан-
дартністю рішень щодо залучення споживачів, 
стала мережа супермаркетів Сільпо. Спосіб, 
який ця мережа використала для звернення 
уваги споживачів, виявився найбільш креатив-
ним. У серпні 2016 року у Броварах було від-
крито новий незвичайний супермаркет Сільпо, 
основною відмінністю якого було оформ-
лення у гавайському стилі. Новий формат 
магазину викликав у покупців великий інтерес 
та загалом був позитивно прийнятий [5]. 

Щодо традиційних маркетингових інстру-
ментів, які застосовуються роздрібними тор-
говими мережами з метою залучення та утри-
мання клієнтів, варто зазначити, що в Україні 
дуже популярною є система дисконтних кар-
ток. Дисконтна карта – це засіб, що дає мож-
ливість отримання споживачем знижки в 
торговельних точках продавця або учасни-
ків дисконтного клубу за дотримання правил 
використання дисконтних карт [6].

За правильного та грамотного розроблення 
всіх умов використання цієї картки вона може 
бути дуже корисною як для супермаркету, так 
і для його клієнтів. 

Основна вигода, яку планує отримати мага-
зин, впроваджуючи таку систему, – це залучення 
нових клієнтів та переведення їх до статусу 
постійних, що забезпечує зростання продажів, 
а як наслідок – і прибутку компанії. Головна 
вигода, яку можуть отримати покупці, вико-
ристовуючи дисконтні картки, – це економія.

Дисконтні картки магазинів прийнято кла-
сифікувати за такими параметрами, як спосіб 
отримання, порядок входження в дисконтну 
систему організацій-учасниць, профіль діяль-
ності організацій-учасниць [7].

За способом отримання виділяють:
– дисконті картки, які покупець може при-

дбати, заплативши певну суму коштів. Для 
отримання такої картки клієнту варто всього 
лише звернутись до касира або іншого робіт-
ника супермаркету та купити картку;

– картки, що видаються покупцям під час 
здійснення ними покупки в цьому супермар-
кеті на будь-яку суму; 

– картки, що видаються клієнтам магазинів 
під час здійснення ними покупки на конкретно 
визначену або більшу суму коштів.

За порядком входження в дисконтну сис-
тему організацій-учасниць дисконтні картки 
можуть бути:

– закритими – кількість організацій-учас-
ниць, на які поширюється дія дисконтної 
картки, є обмеженою та заздалегідь визначе-
ною. Можливість розширення кола учасників 
відсутня;

– відкритими – на відміну від закритих 
передбачають входження до дисконтної сис-
теми нових організацій-учасниць. 

Залежно від профілю діяльності організа-
цій-учасниць виділяють такі дисконтні сис-
теми, як:

– спеціалізовані – організації-учасниці дис-
контної системи є однопрофільними 

– універсальні – дисконтну систему утво-
рюють організації різного профілю

– об’єднані – їх утворює обмежене число 
організацій різного профілю, причому кожен 
профіль дисконтної системи представлений 
тільки однією організацією.

Основні типи знижок, що надаються дис-
контними картками, це:

1) стандартна фіксована знижка у відсо-
тках від суми оплати;

2) накопичувальна знижка;
3) бонуси для обміну на будь-який товар;
4) бонуси для обміну на конкретний товар, 

запропонований магазином.
Те, який саме вид дисконтної картки та тип 

знижки, що вона надаватиме, доцільно впро-
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ваджувати в тому чи іншому магазині, зале-
жить від профілю і масштабів його діяльності, 
фінансового становища підприємства та його 
цільової аудиторії. Розуміючи та знаючи осо-
бливості сприйняття і ставлення своїх клієн-
тів до дисконтних карток, компанія має мож-
ливість розроблення та впровадження такої 
дисконтної системи, яка буде максимально 
ефективною та забезпечить досягнення 
поставлених цілей.

Задля того, аби визначити особливості 
поведінки споживачів під час придбання та 
користування дисконтними картками в м. 
Харкові, було проведено on-line анкетування. 
Анкета була розповсюджена серед користу-
вачів мережі Інтернет за допомогою соціаль-
ної мережі «ВКонтакте». Головна умова запо-
внення анкети – проживання респондента 
у м. Харків. Участь у дослідженні прийняли 
50 респондентів. 

Було висунуто 7 гіпотез. У процесі дослі-
дження ці гіпотези були підтверджені або 
спростовані.

Гіпотеза 1. Існування зв’язку між власною 
ініціативою для отримання картки та доходом 
і віком респондента. 
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Рис. 1. Вікова структура респондентів

За результатами дослідження гіпотеза 
підтвердилась. Ініціаторами отримання кар-
ток та активними користувачами є молодь із 
доходом нижче середнього. Всі респонденти, 
які самостійно ініціюють отримання карток, 
віком 21–25 років. Абсолютна більшість – це 
студенти, що пов’язано з тим, що молодь 
зацікавлена в економії коштів. Молодь є 
більш активною, тому карти будь-якого типу 
є для неї мотивацією повертатися до певного 
супермаркету. Також молодь завжди лояль-
ніше ставиться до різноманітних дисконтних 
програм. Вони більш азартні, у них є бажання 
накопичувати більше балів, щоб отримати 
певні бонуси або знижки. Споживачі віком 
26–30 років не дуже звертають на це увагу, 
вони більше орієнтовані на швидше здій-
снення необхідних покупок, при цьому готові 
навіть платити більше.

Гіпотеза 2. Існування зв’язку між статтю 
респондента і тим, чи є він власником дис-
контних карток.

Дослідження підтвердило гіпотезу, 27 із 
38 користувачів карток є жінками, пов’язано 
це з тим, що жінки більш орієнтовані на те, 
щоб зекономити кошти, вони більш лояльні 
до різних акцій, бонусів, натомість чоловіки 
є більш скептичними в цьому питанні. Жінки 
частіше здійснюють покупки, мають час на те, 
щоб вивчити певні умови отримання карток, і 
знають, як при цьому отримати більшу вигоду. 
Також жінки часто спілкуються між собою, 
обмінюються інформацією з приводу певних 
знижок або вигоди, яку можна отримати за 
допомогою дисконтної картки. 

78%

22%

Наявна
Відсутня

Рис. 2. Наявність дисконтних карток  
у опитуваних

При цьому варто зазначити, що із 78% опи-
туваних, які мають дисконтні картки, пере-
важна більшість (66%) – жінки (рис. 3).

66%

34%

Жінки

Чоловіки

Рис. 3. Статева структура власників 
дисконтних карток

Чоловіки взагалі не є прихильниками здій-
снення покупок, для них головне – здійснити 
покупки швидко і без зайвих запитань. Часто 
вони готові навіть переплатити певну суму, 
щоб покупки були здійснені швидко. 

Гіпотеза 3. Існування зв’язку між ініціати-
вою під час отримання картки з боку спожи-
вача, а також його згодою на виконання спеці-
альних умов щодо їх видачі.
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Ця гіпотеза була підтверджена. У процесі 
дослідження було виявлено, що споживачі, 
які самостійно звертаються до робітників 
магазину з метою отримання картки, є більш 
зацікавленими у ній, ніж та частина респон-
дентів, яка отримує картку лише після пропо-
зиції касира/продавця. 

Оскільки ця частина респондентів виявляє 
великий інтерес до карток, то наявність спе-
ціальних умов їх отримання (наприклад, здій-
снення покупки на певну суму) не стає для 
цих споживачів перешкодою чи приводом для 
відмови від оформлення картки.

Було виявлено, що майже 2/3 цих спо-
живачів у будь-якому разі будуть викону-
вати додаткові умови, аби отримати картку. 
1/3 погодиться на здійснення додаткових умов 
лише у разі, якщо планує здійснювати часті 
або великі покупки у цьому магазині. І жоден 
із респондентів цієї групи не відмовиться від 
отримання картки через те, що її отримання 
передбачає виконання додаткових умов.
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Рис. 4. Готовність респондентів виконувати 
додаткові умови залежно від характеру 

отримання картки

Що стосується респондентів, які отриму-
ють картки винятково з ініціативи робітни-
ків магазину, то переважна більшість із них 
(72%) відмовляються від отримання картки, 
якщо задля цього їм необхідно виконати певні 
вимоги.

Таким чином, можна стверджувати, що 
магазини, які передбачають більш усклад-
нену процедуру видачі карток та спонука-
ють споживачів до виконання певних умов, 
тим самим знижують ефективність карток як 
маркетингового інструменту для «прив’язки» 
клієнта. Існування додаткових умов виконує 
роль бар’єра, що приводить до відмови спо-
живача від отримання картки.

І лише невелика кількість респондентів 
готова виконати спеціальні вимоги, що вису-
ваються під час оформлення картки. Варто 

зазначити також, що в основному до них 
належать жінки.

Гіпотеза 4. Існування зв’язку між типом 
картки та діями споживача після її втрати. 

Ця гіпотеза була підтверджена. Загалом 
серед всіх опитаних респондентів 41% заці-
кавлені у відновленні дисконтних карток. 
28% взагалі виявили повну байдужість до 
таких карток і після їх втрати нічого б не 
робили.

41%
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відновлювати
Отримаю нову

Нічого не 
робитиму

 

Рис. 5. Дії споживачів після втрати картки

Споживачі, які віддають перевагу карткам 
накопичувального типу (накопичення бонусів, 
накопичення балів, що приводить до збіль-
шення відсотку знижки тощо), 100%-во у разі 
втрати карти звернуться до супермаркету з 
проханням відновити її. Така ситуація поясню-
ється тим, що споживачі не хочуть втрачати 
бонуси, бали тощо, які вже були накопичені.

Саме тому супермаркетам, які використо-
вують дисконтні чи книжкові картки накопи-
чувального типу, було б доцільним надавати 
послугу з відновлення втрачених карток. 
Це допомогло б магазинам втримати своїх 
постійних клієнтів та покращити враження 
споживачів про сервіс супермаркету загалом.

Гіпотеза 5. Існування зв’язку між типом 
картки та бажанням споживача отримувати 
сповіщення щодо її стану.

Ця гіпотеза була підтверджена. 

64%

36%
Зацікавлені
Не зацікавлені

Рис. 6. Ставлення споживачів до електронного 
інформування

За результатами дослідження було вияв-
лено, що серед власників дисконтних карток 
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64% бажають отримувати смс-повідомлення 
зі станом свого рахунку, станом картки та 
кількістю бонусів на ній. На це впливає також 
тип картки, якою користується споживач. Най-
більш зацікавленими в отриманні електро-
нних сповіщень (смс, e-mail) є споживачі, які 
віддали перевагу карткам накопичувального 
типу. 

Це пояснюється тим, що споживачеві було 
б цікаво дізнаватися інформацію щодо кіль-
кості балів або бонусів, які він накопичив на 
картці, та можливості їх обміну.

Виходячи з цього, можна порекомендувати 
супермаркетам, картки яких передбачають 
накопичення бонусів, балів тощо, організу-
вати систему сповіщення власників карток. Ця 
система дала би змогу мотивувати спожива-
чів до здійснення покупки – купівлі товару за 
накопичені бонуси або, навпаки, накопичення 
певної суми бонусів, необхідної для обміну на 
певний товар, який є цікавим для споживача. 

Гіпотеза 6. Існування зв’язку між неви-
користанням картки і розміром отримуваної 
вигоди.

Гіпотеза підтвердилася неповною мірою. 
Більшість споживачів не використовують кар-
ток через те, вони просто нав’язані касирами. 
Тобто споживач оформлює картку за ініці-
ативи касира, а не через власну зацікавле-
ність. Менша кількість користувачів не вико-
ристовують оформлені карти через те, що 
вигода незначна. 

Причини, які є найменш вагомими, – заплу-
тані умови використання карток і те, що бонуси 
діють лише на обмежену кількість товарів. 
Варто зазначити, що в принципі процедура 
оформлення є прозорою, нікого не вводить 
в оману, це не є причиною невикористання 
карток. Для того щоб споживач користувався 
карткою, необхідно покращити умови дії самої 
картки (збільшити зацікавленість, збільшити 
знижку). 
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Рис. 7. Причини невикористання отриманих 
дисконтних карток

Також неефективним інструментом впро-
вадження карток є здійснення покупки на 
певну суму.

Гіпотеза 7. Існування зв’язку між рівнем 
доходу споживача та типом картки, якому він 
надає перевагу.

Ця гіпотеза була спростована 
Згідно з отриманими даними було вияв-

лено, що рівень доходу споживача не впливає 
на тип картки, яку він вважатиме найбільш 
вигідною. 

Таким чином, можна стверджувати, що 
супермаркети різних цінових категорій 
можуть використовувати однакові типи кар-
ток, незважаючи на те, що рівень доходу 
їхньої цільової аудиторії може бути різним. 
Якщо супермаркет надає дійсно вигідну 
знижку, видає картки на вигідних умовах, то 
неважливо, ким є споживач – студентом чи 
бізнесменом. Всі вони як типові споживачі 
будуть зацікавлені отримати більшу знижку і 
більшу вигоду від покупок.

За результатами дослідження було вста-
новлено, що основними користувачами кар-
ток є молодь віком 21–25 років, переважно 
жіночої статі, з достатком нижче середнього. 
Більшість із них вважають, що дисконтні 
картки дійсно дають змогу економити кошти 
і здійснювати покупки на більш вигідних умо-
вах. 81% опитуваних отримують картки з іні-
ціативи касирів, рідше самі ініціюють отри-
мання карток. Інколи отримані картки не 
використовуються споживачами. Причинами 
є нав’язливість касирів і специфічні умови 
користування. Найбільшу зацікавленість 
викликають накопичувальні картки. І навіть 
за умови втрати картки типовий споживач від-
новлює карту, щоб продовжити збір бонусів 
на власному рахунку. Типовий споживач заці-
кавлений в отриманні смс з інформацією про 
стан рахунку. Рівень доходу ніяк не впливає 
на вибір картки, яку обирає споживач.

Висновки з цього дослідження. За 
результатами дослідження було виявлено, 
що застосування карток супермаркетів як 
маркетингового інструменту для залучення 
та утримання споживачів є ефективним за 
умови його грамотного застосування.

Опитування показало, що основними 
користувачами карток є молодь віком 
21–25 років. Отже, магазинам варто врахо-
вувати той факт, що видача картки покупцю 
старшого віку буде малоефективною або вза-
галі марною. У зв’язку з цим персонал супер-
маркету під час видачі карток основну увагу 
повинен приділяти саме молоді.
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Що стосується типів карток, то у процесі 
дослідження було виявлено, що супермар-
кети різних цінових категорій можуть викорис-
товувати однакові типи карток, незважаючи 
на те, що рівень доходу їхньої цільової ауди-
торії може значно відрізнятися. 

Також на основі відповідей респондентів 
було визначено один із основних факторів, що 
знижує ефективність карток як маркетингового 
інструменту, –встановлення особливих вимог 
щодо отримання карток. Вони зобов’язують 
споживачів до здійснення додаткових дій, що 
не завжди позитивно сприймається покуп-
цями. Як наслідок, не бажаючи виконувати 
ці умови, клієнт магазину відмовляється від 
отримання картки. Таким чином, з метою міні-
мізації ситуацій відмови від отримання карток 
доцільним є скорочення або повне усунення 
додаткових умов їх отримання.

З усіх видів карток найбільш привабли-
вими покупці вважають накопичувальні. На 
їхню думку, саме цей вид карток приносить 
їм максимальну вигоду у разі регулярного 
здійснення покупок в одному й тому ж мага-

зині, даючи змогу накопичувати бонуси для 
подальшого їх обміну.

Результати досліджень також показали, що 
досить значний відсоток користувачів карток 
(41%) у разі втрати карти займається її від-
новленням. У зв’язку з цим доцільною є реко-
мендація зі встановлення сервісу швидкого 
відновлення карток, яки дозволив би звести 
час очікування нової картки до мінімуму, не 
завдаючи покупцеві зайвих клопотів.

Крім того, більшість власників карток вка-
зали, що вони зацікавлені в регулярному 
отриманні інформації щодо стану їхніх карток. 
Саме тому доречним було би впровадження 
системи сповіщення власників карток. Ця сис-
тема дала би змогу мотивувати споживачів до 
здійснення покупки – купівлі товару за накопи-
чені бонуси або, навпаки, накопичення певної 
суми бонусів, необхідної для обміну на пев-
ний товар, який є цікавим для споживача.

Виконання цих рекомендацій здатне під-
вищити ефективність дисконтних карток як 
інструменту маркетингу і тим самим пози-
тивно відобразитися на діяльності магазину.
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У статті розглянуті дві найпопулярніші моделі корпоративного управління – інсайдерська й аутсайдерська. 
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В статье рассмотрены две самые популярные модели корпоративного управления – инсайдерская и 
аутсайдерская. Исследование сущности и сравнительный анализ этих моделей позволили установить их 
особенности и возможность использования для отечественных компаний. В статье также рассматриваются 
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The article considers the two most popular models of corporate governance – insider and outsider. The study of 
the essence and comparative analysis of these models allowed us to establish their features and the possibility of 
using them for domestic companies. The article also considers prerequisites and situational factors that determine 
the propensity to a particular model in the Ukrainian corporate sector.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Згідно з даними Державної служби 
статистики на 1 січня 2017 р. в Україні заре-
єстровано 15 206 акціонерних товариств, із 
них публічних акціонерних товариств – 3 122. 
Незважаючи на 25-річний ювілей української 
державності, лише нещодавно національ-
ний бізнес почав переосмислювати систему 
управління та ефективність впровадження 
світового досвіду корпоративного управління. 
Проте це явище в Україні є досить молодим, 
тож не всі розуміють, що створення корпора-
цій нетотожне появі ефективної системи кор-
поративного управління [1].

Відмінності у способах фінансування ком-
паній, у структурах власності на ринках акці-
онерного капіталу, а також у корпоративному 

законодавстві, що регулюють обіг цінних 
паперів, породжують розмаїття національних 
моделей корпоративного управління.

Формування моделі корпоративного 
управління визначається багатьма фак-
торами, такими як ринок капіталу, правові 
структури, кон’юнктура товарного та фінан-
сового ринку, виробничі ресурси, взаємодія 
власників і менеджерів. Ці фактори можуть 
істотно відрізнятися не тільки за країнами, 
але й в межах однієї країни за галузями, що 
обумовлено інституційними, політичними та 
соціальними традиціями. Механізм корпо-
ративного управління в Україні не повною 
мірою відповідає вимогам часу, рівню розви-
тку продуктивних сил, класичним зарубіжним 
зразкам. ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням корпоративного управління 
присвячено безліч праць вчених-економістів. 
Так, серед іноземних вчених варто відзначити 
В. Антонова, А. Берлі, І. Костикова, Г. Мінза, 
К. Холта. Серед українських вчених внесок у 
теорію корпоративного управління зробили 
Л. Довгань, І. Ігнатьєва, Г. Козаченко, Г. Наза-
рова, О. Попов, О. Ястремська та інші.

Багато сучасних досліджень у цій галузі 
зосереджені на адаптації зарубіжних методик. 
Однак поки що не досить чітко опрацьовані 
теоретичні та методологічні питання форму-
вання національної моделі корпоративного 
управління з урахуванням специфіки сучас-
ного етапу розвитку економіки країни.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
особливостей національних моделей корпо-
ративного управління та аналіз можливостей 
використання класичних іноземних моделей в 
українській практиці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування національних моделей 
корпоративного управління, які є комбінацією 
ділової практики, правового забезпечення та 
норм корпоративної етики та культури, від-
бувалося протягом усього періоду індустріа-
лізму, а їх розвиток не припиняється і зараз 
в умовах інформаційної цивілізації. Кожна 
країна має власну модель корпоративного 
управління, характерні риси якої зумовлені 
особливостями національного менеджменту. 
Моделі різняться за складом учасників, зако-
нодавчою базою, яка регулює їхні відносини, 
вимогами до розкриття інформації тощо.

Наприклад, у Словаччині важливими 
завданнями корпоративного управління є під-
вищення ролі зайнятості населення та збе-
реження ролі держави. В Узбекистані корпо-
ративне управління трактується як принципи 
відносин між акціонерними товариствами і 
галузевими міністерствами. Що стосується 
формування корпоративних моделей роз-
винених країн, то базовим розмежуванням 
зазвичай є наявність в країні традицій цивіль-
ного права або «загального» права.

Незважаючи на розмаїття національних 
моделей корпоративного управління, най-
більшого поширення отримали дві управлін-
ські системи, які сформувалися історично й 
економічно та характеризують основні під-
ходи до проблеми прийняття рішень і реа-
лізації прав власності. Ці моделі отримали 
назви інсайдерської та аутсайдерської. Ці 
назви є досить умовними і визначають лише 

загальні підходи до корпоративного управ-
ління [2].

Інсайдерські системи управління існують 
тоді, коли власність сконцентрована в руках 
кількох осіб, які володіють великими част-
ками корпоративних прав. У цьому разі зна-
чна частина функцій управління здійснюється 
цими юридичними або фізичними особами, а 
менеджмент перебуває під їхнім прямим впли-
вом. Характерним є те, що інсайдери є одно-
часно й акціонерами, і менеджерами таких 
корпорацій. До інсайдерської моделі відно-
сять континентальну і насамперед німецьку 
та японську моделі.

Аутсайдерські системи характеризуються 
широкою акціонерною власністю, яка є досить 
«розпиленою», і тому вплив на прийняття 
рішень більше залежить від менеджерів, ніж 
від акціонерів. До цієї моделі відносять англо-
американську модель.

Інсайдерська модель має трирівневу (дво-
ланкову) структуру управління (акціонери – 
наглядова рада – правління).

У німецькій моделі структура корпоратив-
ного управління зорієнтована на збереження 
контактів між ключовими учасниками – бан-
ками і корпораціями, які віддають перевагу 
банківському фінансуванню, а не акціонер-
ному. Головна роль банків заснована не 
стільки на прямому володінні акціями ком-
паній, скільки на системі делегування бан-
кам права голосування на зборах акціонерів 
іншими власниками акцій.

У понад 71% німецьких акціонерних кор-
порацій власник контролює понад 50% акцій, 
причому в 35% акціонерних корпорацій всі 
100% акцій належать одному власнику [3].

Унікальною особливістю німецької системи 
корпоративного управління є ко-детермінація, 
а саме – участь співробітників в управлінні 
компанією. Згідно з німецьким законодав-
ством у компаніях із кількістю співробітників 
понад 500 представникам колективу пови-
нна належати одна третина місць у наглядо-
вій раді. У компаніях із числом співробітників 
понад 2000 половина місць у наглядовій раді 
зарезервована за виборними представни-
ками співробітників компанії [4].

У таблиці 1 представлені найбільші корпо-
рації Німеччини за критерієм обороту. Про-
відними корпораціями є представники авто-
мобільної, виробничої, комунікаційної та 
банківської сфери.

У японській моделі також високий відсоток 
банків і різних корпорацій у складі акціонерів. 
Банки відіграють настільки важливу роль в 
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японському бізнесі, що кожне підприємство 
прагне встановити дуже тісно перші відно-
сини з одним з них. Такий банк називається 
головним банком компанії та виконує най-
різноманітніші функції, насамперед виступає 
кредитором. Головний банк одночасно є вели-
ким акціонером компанії. Для 16% компаній 

він – найбільший акціонер, для 22% – другий 
за розміром, для 15% – третій [6].

Поступово в Японії сформувалося 6 гори-
зонтальних (Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Fuji, 
Sanwa, Daiichi Kangyo Bank) і 3 вертикальні 
(Toyota, Sony, Nissan) фінансово-промис-
лові групи. У таблиці 2 представлені най-

Таблиця 1
Найбільші корпорації Німеччини за версією Fortune Global 500 у 2015 р.

Рейтинг 
в країні Компанія Рейтинг Global 500 Оборот,  

млн. дол. США
1 Volkswagen 7 236 600
2 Daimler 16 165 800
3 E.ON 32 129 277
4 Allianz 34 122 948
5 BMW 51 102 248
6 Siemens 71 87 660
7 Robert Bosch 87 78 323
8 BASF 88 78 147
9 Deutsche Telekom 90 76 793
10 Metro 101 71 266

Джерело: [5]
 

Таблиця 2
Найбільші корпорації Японії за версією Fortune Global 500 у 2015 р.

Рейтинг  
в Японії Компанія Рейтинг Global 500 Оборот,  

млн. дол. США
1 Toyota Motor 6 236 592
2 Honda Motor 36 121 624
3 Japan Post Holdings 37 118 762
4 Nissan Motor 53 101 536

5 Nippon Telegraph & 
Telephone 60 96 134

6 Hitachi 79 83 584
7 So ftBank Group 92 76 469
8 AEON 111 67 758
9 Sony 113 67 519

10 Nippon Life Insurance 114 67 118
Джерело: [5]

Таблиця 3
Концентрація володіння акціями компаній в США і Німеччині

Величина блоку акцій 
(відсоток всіх акцій компанії 

в одному блоці)

Розподіл окремих блоків акцій різної величини
США Німеччина

0,0–4,9% 95,0% 9,5%
5,0–9,9% 3,5% 7,8%

10,0–24,9% 1,4% 17,8%
25,0–49,9% 0,1% 13,9%
50,0 –74,9% – 12,9%

75% + – 38,1%
Джерело: [3]
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більші корпорації Японії за рейтингом Fortune 
Global 500.

В аутсайдерській моделі концентрація 
володіння акціями низька на відміну від інсай-
дерської моделі (табл. 3).

Як видно з табл. 3, в США 95% усіх бло-
ків акцій тримають менше 5% акцій компанії, 
0,1% усіх блоків – від 25 до 50% акцій компа-
ній. У США у найбільших компаній практично 
немає блоків, які містили би понад 50% акцій 
компанії. Водночас у Німеччині тільки 9,5% є 
блоками з менш ніж 5% акцій окремої компа-
нії. При цьому 38,1% блоків тримають понад 
75% акцій компанії. Більше половини всіх бло-
ків акцій є контрольними пакетами, ще 13,9% 
блоків акцій – блокуючими пакетами.

В американській моделі банкам заборо-
нено володіти понад 5% акцій інших компа-
ній. Також у ній практично повністю відсутні  
бізнес-групи.

Американські корпорації мають, як пра-
вило, дворівневу (одноланкову) структуру 
управління (Рада директорів – менеджери). 
Американські закони не розподіляють функ-
цій між виконавчими директорами та неза-
лежними директорами, а тільки визначають 
відповідальність Ради директорів загалом 
за справи корпорації. Рішення про розподіл 
функцій між цими двома категоріями директо-
рів повинні приймати акціонери на загальних 
зборах. При цьому акціонери американських 
компаній не мають ніякого впливу на поточні 
справи корпорації, не визначають рівень диві-
дендів, не призначають на роботу менеджерів.

У типовій американській корпорації велика 
частина акцій (98–99%) належить акціонерам, 
які придбали їх на публічному фондовому 
ринку. Акціонерами компанії є як окремі особи, 
так і інвестиційні фонди. Найчастіше найбіль-
шим акціонером є інвестиційна компанія вна-

слідок того, що тільки вона має досить великий 
пакет акцій для обов’язкової реєстрації в Комі-
сії з цінних паперів і бірж (SEC). Приблизно 
1–2% акцій належать інсайдерам компанії – 
менеджерам і членам Ради директорів [7].

У таблиці 4 представлені найбільші корпо-
рації США за рейтингом Fortune Global 500 
у 2015 р. Можна побачити, що переважають 
корпорації зі сфери охорони здоров’я та авто-
мобілебудування.

Порівняльна характеристика інсайдер-
ської та аутсайдерської моделей управління 
наведена в табл. 5.

В основі корпоративного законодавства 
України використана німецька модель корпо-
ративного управління. Як видно з проведеного 
раніше аналізу, ця модель є найбільш при-
йнятною для ситуації, коли є кілька великих 
акціонерів і необхідно узгодити їхні інтереси, 
а проблема контролю найманих менеджерів 
не так актуальна.

Однак в Україні більшість акціонерних 
товариств є господарствами з «розпороше-
ною» власністю і містять велику кількість 
міноритарних акціонерів. Так, за даними 
дослідження Інституту реформ і Лондонської 
бізнес-школи структуру власності українських 
акціонерних товариств можна представити у 
такий спосіб:

– державна власність – 8%;
– менеджери – 8%;
– українські компанії – 13%;
– українські фонди – 7%;
– працівники (які працюють і колишні) – 47%;
– громадяни України – 13%;
– українські банки – 1%;
– іноземні компанії – 3% [8, с. 58].
Також із наведених даних видно, що для 

вітчизняного корпоративного управління 
характерна мінімальна частка володіння бан-

Таблиця 4
Найбільші корпорації США за версією Fortune Global 500 у 2015 р.

Рейтинг в США компанія Рейтинг Global 500 Оборот, млн. дол. США
1 Wal-Mart 1 482 130
2 Exxon Mobil 6 246 204
3 Apple 9 233 715
4 Berkshire Hathaway 11 210 821
5 McKesson 12 192 487
6 UnitedHealth Group 17 157 107
7 CVS Health 18 153 290
8 General Motors 20 152 356
9 Ford Motor 21 149 558

10 AT & T 23 146 801
Джерело: [5]



211

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

 Таблиця 5
Порівняльна характеристика моделей корпоративного управління

Параметри Аутсайдерська модель Інсайдерська модель
Німецька модель Японська модель

Країни розпо-
всюдження

Великобританія, США, 
Канада, Швеція, Нова 
Зеландія

ФРН, Італія, Норвегія, 
Франція, Бельгія Японія

Основна 
характерис-
тика моделі

Висока чисельність індиві-
дуальних акціонерів, чітка 
законодавча база

Основні функціонери – 
банки. Банківське фінансу-
вання замість акціонерного. 
Консолідація власності на 
основі інтеграції промисло-
вого і банківського капіталів

Висока питома вага 
корпорацій і банків 
у складі акціонерів. 
Побудова корпора-
тивних структур за 
схемою: банк – корпо-
рація – група корпо-
рацій

Структура 
акціонерної 
власності

Розкидана. Інституційні 
інвестори (60%); індивіду-
альні інвестори (20%)

Відносно зібрана. 
Банки – 30%;
корпорації – 45%;
індивідуальні інвестори – 
41%;
пенсійні фонди – 3%

Зібрана. Акції 
повністю належать 
фінансовим організа-
ціям і корпораціям.
Іноземні інвестори – 
5%

Ключові  
учасники

Менеджери, директори, 
акціонери (особливо інсти-
туційні), урядові установи, 
біржі, організації, що само-
регулюються, консалтингові 
фірми

Банки і корпоративні акціо-
нери

Ключовий банк і 
фінансово-промислові 
групи, кейрецу

Сфера повно-
важень 

щодо участі 
в управлінні 
корпорацією

Акціонери можуть не бути 
присутніми на зборах, а 
право голосу реалізовувати 
за дорученням. Інститу-
ційні інвестори здійснюють 
управління корпорацією 
через аудиторів

Банки безпосередньо роз-
поряджаються голосами 
акціонерів. Заочно голосу-
вати неможливо, це право 
передовіряється банку

Збори акціонерів 
носять формальний 
характер

Склад Ради 
директорів

Обов’язкові органи: реві-
зійна комісія (складається 
винятково із зовнішніх 
директорів), компенсаційна 
комісія (визначає винаго-
роду членам адміністрації 
та правління), номінаційна 
комісія (відбір членів прав-
ління)

Двопалатні правління, що 
складаються з виконавчої 
(чиновників корпорації) і 
наглядової рад (працівників 
і акціонерів)

Афілійовані особи 
(виконавчі директори, 
керівники важливих 
відділів компаній і 
правління)

Законодавча 
база

Федеральна законодавча 
база, закони штатів (у США) 
і стандарти неурядових 
організацій

Федеральні і місцеві закони 
(статути акціонерного това-
риства і фондової біржі, 
комерційні правила, пра-
вила, які визначають склад 
наглядової ради, входять 
до федерального законо-
давства)

Головні регулювальні 
органи – Бюро цінних 
паперів Міністерства 
фінансів та Комітет 
із нагляду за фондо-
вими біржами

Вимоги щодо 
розкриття 
інформації

Високий рівень розкриття 
інформації

Чітко регламентовані пра-
вила розкриття інформації

Жорстко регламен-
товані правила роз-
криття інформації

Роль трудо-
вого колек-

тиву
Пасивна Активна Активні учасники

Основний 
спосіб фінан-

сування
Фондовий ринок Банки Банки

Основна 
економічна 

одиниця
Компанія Холдинг Фінансово-промис-

лова група
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ками акціонерною власністю. А для інсайдер-
ської моделі це – одна з ключових умов. Тобто 
інсайдерська модель корпоративного управ-
ління не відображає специфіку української 
економіки.

Наявність великої частки акцій у праців-
ників і громадян (спільно 60%) свідчить про 
«розпорошену» власність. Вона характерна 
для аутсайдерської моделі. Однак для цієї 
моделі також характерна наявність розвине-
ного фондового ринку і вільної купівлі-про-
дажу акцій, що відсутня у нашій ситуації. 
Тобто аутсайдерська модель корпоративного 
управління також не відображає особливос-
тей української економіки.

Також у виборі моделі корпоративного 
управління необхідно враховувати, що в 
сучасних умовах можна говорити про кон-
вергенції – зближення національних моделей 
корпоративного управління за рахунок взаєм-

ного збагачення окремими елементами. Най-
більш загальна і характерна для всіх країн 
тенденція – звуження компетенції загальних 
зборів акціонерів та легалізація незалежного 
від нього положення Ради директорів (Прав-
ління). Сьогодні набуває актуальності розви-
ток такої форми, як «віртуальні збори акціо-
нерів», що стало можливим на основі нових 
технологій.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, під час вибору моделі корпоративного 
управління в Україні необхідно відштовхува-
тися від особливостей формування та управ-
ління вітчизняними акціонерними товари-
ствами. Аналіз таких особливостей говорить 
про наявність ознак обох моделей – інсайдер-
ської та аутсайдерської. Тому ми вважаємо за 
доцільне не копіювати наявні моделі, а фор-
мувати свою національну модель корпора-
тивного управління.
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Стаття присвячена питанню оцінки політики маркетингових комунікацій. Проаналізовано роль оцінки ефек-
тивності маркетингових комунікацій підприємства. Досліджено механізм проведення оцінки системи марке-
тингових комунікацій підприємств із використанням методу аналізу ієрархій.
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Водяник М.А. ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОММУНИКАЦИЙ: МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
Статья посвящена вопросу оценки политики маркетинговых коммуникаций. Проанализирована роль оцен-

ки эффективности маркетинговых коммуникаций предприятия. Исследован механизм проведения оценки си-
стемы маркетинговых коммуникаций предприятий с использованием метода анализа иерархий.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, оценка маркетинговой политики коммуникаций, сред-
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Vodianyk M.O. ASSESSMENT OF MARKETING POLICY OF COMMUNICATIONS: METHOD OF THE ANALY-
SIS OF HIERARCHIES

Article is devoted to a question of an assessment of policy of marketing communications. The role of an assess-
ment of efficiency of marketing communications of the enterprise is analysed. The mechanism of evaluating system 
of marketing communications of the enterprises with use a method of the analysis of hierarchies is investigated.

Keywords:  marketing communications, assessment of marketing communications of policy, means of promot-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Трансформації потреб суспільства 
вимагають від сучасних підприємств адап-
туватися до змін в умовах мінливого зовніш-
нього середовища. Маркетингова політика 
комунікацій є одним із важливих складових 
елементів маркетингової політики підприєм-
ства. Як зазначає А.Д. Пілько, «керівництво 
підприємства прагне отримати об’єктивну 
інформацію про те, наскільки витрачені кошти 
на маркетинг і розвиток каналів збуту відпові-
дають отриманим результатам за кожен звіт-
ний період» [1, с. 13].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток системи маркетин-
гових комунікацій зробили багато науковців, 
таких як Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Джоб-
бер, А. Дейян, А.Д. Пілько, Г. Армстронг, 
П.Р. Діксон, Є.В. Ромат, А. Войчак, Є. Голуб-
ков, Н. Куденко, Т. Лук’янець, Г. Почепцов, 
Т. Примак, А. Старостіна та багато інших.

У роботах науковців [2–5] розглядаються 
аспекти побудови показників економічної 
ефективності маркетингового процесу; кому-
нікаційний вплив засобами математичного 

моделювання; медіадослідження; соціоло-
гічні та бальні методи дослідження; регресив-
ний та кореляційний аналіз. 

Аналіз багатьох наукових праць свідчить 
про різноманітність підходів щодо оцінки 
ефективності проведених маркетингових 
комунікацій, однак механізм оцінки викорис-
таних маркетингових комунікацій потребує 
подальшого вивчення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
оцінки використаних маркетингових комуні-
кацій підприємств на основі методу аналізу 
ієрархій як практичного аспекту дослідження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кожне підприємство ставить за мету 
проінформувати споживача про свій товар, 
зробити акцент на перевагах та додаткових 
можливостях, які може отримати покупець. 
Кожний елемент маркетингових комунікацій 
має свої переваги та недоліки (обмеження), 
використання яких може мати значний вплив 
на діяльність підприємства загалом. 

Аналіз маркетингових комунікацій є 
невід’ємним складником маркетингового ЕК
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аналізу підприємства. Незважаючи на його 
складність та багатоаспектність, підприєм-
ства повинні систематично його проводити, 
що зумовлено низкою причин. Підприємства 
та організації зацікавлені в інформації щодо 
результативності та ефективності витрачених 
коштів. Віддача інвестованих коштів може 
бути забезпечена через дотримання методо-
логії та методики формування системи мар-
кетингових комунікацій, правильно обрану 
цільову аудиторію, канали поширення кому-
нікативних сигналів. Тому саме систематич-
ний аналіз комунікацій може дати інформацію 
щодо їхньої результативності [6, с. 208].

У процесі аналізу маркетингових комуні-
кацій відстежується процес формування сис-
теми маркетингових комунікацій та його окре-
мих елементів. Моніторинг факторів впливу 
на процес здійснення комунікаційної полі-
тики підприємства дає змогу провести оцінку 
сприйняття інформації цільовою аудиторією 
споживачів та іміджу підприємства. 

Метод аналізу ієрархії (MAI), розроблений 
відомим американським математиком Тома-
сом Сааті, з успіхом використовується для 
вирішення багатьох практичних завдань на 
різних рівнях планування [7]. Цей метод дає 
змогу здійснити оцінку ефективності викорис-

таних маркетингових комунікацій підприєм-
ствами шляхом парного порівняння обраних 
критеріїв з метою прийняття подальших стра-
тегічних рішень. 

Для представлення результатів оцінок у 
кількісному виразі Т. Сааті вводить шкалу 
парних порівнянь (таблиця 1). Згідно з цією 
шкалою нас не цікавитиме відсутність фізич-
них чи об’єктивних одиниць виміру. Основною 
перевагою цього методу є те, що він є безроз-
мірним і не виникає проблем у приведенні до 
однакових одиниць виміру. Правомірність цієї 
шкали доведена теоретично і практично під 
час порівняння з багатьма іншими відомими 
даними. Досвід показав, що під час прове-
дення парних порівнянь в основному став-
ляться запитання: «Який з елементів є важ-
ливішим? Який є найвірогіднішим? Який з них 
найпривабливіший?» [8, с. 395].

Метод аналізу ієрархій передбачає послі-
довні етапи. На початковому етапі був прове-
дений вибір підприємств, які використовували 
сукупність засобів маркетингових комунікацій.

Було обрано три підприємства: підпри-
ємство 1, яке має прихильність споживачів 
середнього та високого достатку та орієнту-
ється на індивідуальний підхід; підприємство 
2 – має прихильність споживачів окремого 

Рис. 1. Ієрархічна модель оцінки маркетингових комунікацій, використаних підприємствами
Джерело: побудовано автором на основі [9]
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сегменту з певними потребами товару; під-
приємство 3 – має прихильність масового 
споживача із середнім рівнем достатку.

Була побудована ієрархічна модель 
(рис. 1), у якій визначені 4 рівні. Головною 
метою кожного підприємства є інформування 
потенційних та постійних споживачів про 
товар та вибір ефективного засобу просу-
вання. Для здійснення цієї мети були обрані 
5 інструментів маркетингових комунікацій та 
визначені відповідні субкритерії. 

Другим етапом аналізу є встановлення прі-
оритетних критеріїв елементів 2-го рівня та 
оцінка кожного критерію за відповідною шка-
лою попарних порівнянь (таблиця 2). Матриці 
побудовані за результатами експертних оцінок.

Розрахунок власного вектора здійснюється 
за формулою (1): 

Uiвл.в. = ��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

,                       (1)

де n – кількість обраних критеріїв;
aij – i-й елемент j-го стовпця матриці;

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 3,129;

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,582;

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 1,719;

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 1,046;

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,306.

Показники локальних пріоритетів розрахо-
вують за формулою: 

Ui = Ui вл.в./∑ Ui вл.в.                (3)

Таблиця 1
Шкала парних порівнянь Т. Сааті 

Відносна 
важливість 

(бали)
Визначення Пояснення

1 однакова важливість обидва елементи роблять однаковий 
внесок

3 один елемент трохи важливіший 
за другий

досвід дає змогу поставити один еле-
мент трохи вище за другий

5 суттєва перевага
досвід дає змогу встановити без-
умовну перевагу одного елемента над 
другим

7 значна перевага один елемент настільки важливіший 
за другий, що є практично значимим

9 абсолютна перевага одного над 
другим

очевидність переваги підтверджується 
більшістю

2, 4, 6, 8 проміжні оцінки між сусідніми 
твердженнями компромісне рішення

обернені вели-
чини чисел, наве-

дених вище

якщо під час порівняння одного 
елемента з другим отримане 
одне з вищевказаних чисел 
(1−9), то під час порівняння дру-
гого з першим матимемо обер-
нену величину

Джерело: [8, с. 395]

Таблиця 2
Матриця попарних порівнянь для елементів 2-го рівня

№ Назва елемента 1 2 3 4 5
Власний 
вектор,  
Ui вл.

Локальний 
пріоритет,  

Ui
1 Реклама 1,00 5,00 3,00 4,00 5,00 3,129 0,461
2 Паблік рилейшнз 1/5 1,00 1/3 1/3 3,00 0,582 0,086
3 Прямий маркетинг 1/3 3,00 1,00 3,00 5,00 1,719 0,253
4 Стимулювання збуту 1/4 3,00 1/3 1,00 5,00 1,046 0,154
5 Виставки та ярмарки 1/5 1/3 1/5 1/5 1,00 0,306 0,045

λ max = 5,379 ІУ = 0,095 ВУ = 0,085 6,781 1,00
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Таблиця 3
Матриця попарних порівнянь для елементів 3-го рівня за критерієм «Реклама»

№ Назва елементу 1 2 3 Власний 
вектор, Ui вл.в.

Локальний 
пріоритет, Ui

1 Кваліфікація рекламного агентства 1,00 3,00 5,00 2,466 0,637
2 Форма здійснення реклами 1/3 1,00 3,00 1,000 0,258
3 Спрямованість (мета) рекламодавця 1/5 1/3 1,00 0,405 0,105

λ max = 3,039 ІУ = 0,019 ВУ = 0,033 3,872 1,00

Таблиця 4
Матриця попарних порівнянь для елементів 3-го рівня за критерієм  

«Паблік рилейшнз»

№ Назва елемента 1 2 3 Власний 
вектор, Ui вл.в.

Локальний 
пріоритет, Ui

1 Підтримка зв’язків із пресою 1,00 3,00 1/4 0,909 0,226
2 Участь у суспільних заходах 1/3 1,00 1/5 0,405 0,101
3 Кваліфікація ПР-менеджерів 4,00 5,00 1,00 2,714 0,674

λ max = 3,086 ІУ = 0,043 ВУ = 0,074 4,028 1,00

Таблиця 5
Матриця попарних порівнянь для елементів 3-го рівня за критерієм  

«Прямий маркетинг»

№ Назва елемента 1 2 3 Власний 
вектор, Ui вл.в.

Локальний 
пріоритет, Ui

1 Наявність інтернет-розсилки та 
СМС-розсилки 1 4 1/4 1,000 0,236

2 Використання каталогу 1/4 1 1/6 0,347 0,082
3 Інтерактивні комп’ютерні технології 4 6 1 2,884 0,682

λ max = 3,108 ІУ = 0,054 ВУ = 0,093 4,231 1,00

Таблиця 6
Матриця попарних порівнянь для елементів 3-го рівня за критерієм  

«Стимулювання збуту»

№ Назва елемента 1 2 3 Власний 
вектор, Ui вл.в.

Локальний 
пріоритет, Ui

1 Знижки на продукцію 1 6 4 2,884 0,701

2 Переконлива демонстрація переваг  
продукції 1/6 1 1/2 0,437 0,106

3 Методи мерчендайзингу 1/4 2 1 0,794 0,193
λ max = 3,009 ІУ = 0,005 ВУ = 0,008 4,115 1,00

Таблиця 7
Матриця попарних порівнянь для елементів 3-го рівня  за критерієм  

«Виставки та ярмарки»

№ Назва елемента 1 2 3 Власний 
вектор, Ui вл.в.

Локальний 
пріоритет, Ui

1 Кваліфікація персоналу 1 4 3 2,289 0,625
2 Періодичність проведення заходів 1/4 1 1/2 0,500 0,136
3 Кількість і чисельність груп відвідувачів 1/3 2 1 0,874 0,238

λ max = 3,018 ІУ = 0,009 ВУ = 0,016 3,663 1,00
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Таким чином, локальні пріоритети мають 
такі значення:

U1 = 3,129/6,781 = 0,461;
U2 = 0,582/6,781 = 0,086;
U3 = 1,719/6,781 = 0,253;
U4 = 1,046/6,781 = 0,154;
U5 = 0,306/6,781 = 0,045.
Визначаємо суму кожного стовпця для  

i-го елемента:
∑ai1 = 1+1/5+1/3+1/4+1/5 = 1,98;
∑ai2 = 5+1+3+3+1/3 = 12,33;
∑ai3 = 3+1/3+1+1/3+1/5 = 4,87;
∑ai4 = 4+1/3+3+1+1/5 = 8,53;
∑ai5 = 5+3+5+5+1 = 19,00.
Показник максимального власного зна-

чення обернено-симетричної матриці попар-
них порівнянь (λ max)  розраховується за 
формулою: 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

,            (4)
λ max = 0,461*1,98+0,086*12,33+0,253*4,87+ 

0,154*8,53+0,045*19,00 = 5,379.
Індекс узгодженості (ІУ), який характеризує 

відхилення від узгодженості та відношення узго-
дженості (ВУ), розраховується за формулами: 

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

,                      (5)

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,095,
ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

,                          (6)
де ІВУ – середнє значення випадкового 

індексу.
Середнє значення випадкового індексу 

[9, с. 25] для матриці 5-го порядку СВІ = 1,12.

ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,085.
Отримане відношення узгодженості 

матриці є прийнятним, оскільки не перевищує 
0,1. Проведені розрахунки використаємо для 
подальших досліджень.

Далі зробимо аналіз всіх субкритеріїв 
3-го рівня щодо кожного елемента для кри-
терію 2-го рівня. Відповідні розрахунки наве-
дено у табл. 3. 

λ max = 0,637*1,53+0,258*4,33+ 
0,105*9,00 = 3,039;

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,019.

Для матриці 3-го порядку ІВУ = 0,58;

ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛
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4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,033.
λ max = 0,226*5,33+0,101*9+ 

0,674*1,45 = 3,086;

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,043.
Для матриці 3-го порядку ІВУ = 0,58;

ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,074.

Та
бл

иц
я 

8
Л

ок
ал

ьн
і п

рі
ор

ит
ет

и 
ел

ем
ен

ті
в 

4-
го

 р
ів

ня
 щ

од
о 

кр
ит

ер
ію

 3
-г

о 
рі

вн
я 

«Р
ек

ла
м

а»
Кв

ал
іф

ік
ац

ія
 

ре
кл

ам
но

го
 

аг
ен

тс
тв

а
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

Ф
ор

м
а 

зд
ій

сн
ен

ня
 

ре
кл

ам
и

1
2

3
В

ла
сн

ий
 

ве
кт

ор
, U

i в
.в

л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
3

5
2,

46
6

0,
62

7
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

1/
5

1/
4

0,
36

8
0,

09
9

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

1/
3

1
4

1,
10

1
0,

28
0

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

5
1

1/
2

1,
35

7
0,

36
4

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

1/
5

1/
4

1
0,

36
8

0,
09

4
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
4

2
1

2,
00

0
0,

53
7

λ 
m

ax
 =

 3
,0

86
 ІУ

 =
 0

,0
43

 В
У 

= 
0,

07
4

3,
93

5
1,

00
λ 

m
ax

 =
 3

,0
94

 ІУ
 =

 0
,0

47
 В

У 
= 

0,
08

1
3,

72
6

1,
00

С
пр

ям
ов

ан
іс

ть
 

(м
ет

а)
 р

ек
ла

м
о-

да
вц

я
1

2
3

В
ла

сн
ий

 в
ек

-
то

р,
 U

i в
.в

л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
5

7
3,

27
1

0,
73

1
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 2
1/

5
1

3
0,

84
3

0,
18

8
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
1/

7
1/

3
1

0,
36

2
0,

08
1

λ 
m

ax
 =

 3
,0

65
 ІУ

 =
 0

,0
32

 В
У 

= 
0,

05
6

4,
47

7
1,

00



218

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Та
бл

иц
я 

9
Л

ок
ал

ьн
і п

рі
ор

ит
ет

и 
ел

ем
ен

ті
в 

4-
го

 р
ів

ня
 щ

од
о 

кр
ит

ер
ію

 3
-г

о 
рі

вн
я 

«П
аб

лі
к 

ри
ле

йш
нз

»

П
ід

тр
им

ка
 з

в’
яз

кі
в 

із
 п

ре
со

ю
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

Уч
ас

ть
  

у 
су

сп
іл

ьн
их

 
за

хо
да

х
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
1/

4
1/

3
0,

43
7

0,
12

4
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

1/
4

1/
6

0,
34

7
0,

08
9

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

4
1

1/
2

1,
26

0
0,

35
9

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

4
1

1/
2

1,
26

0
0,

32
3

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

3
2

1
1,

81
7

0,
51

7
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
6

2
1

2,
28

9
0,

58
8

λ 
m

ax
 =

 3
,1

08
 ІУ

 =
 0

,0
54

 В
У 

= 
0,

09
3

3,
51

4
1,

00
λ 

m
ax

 =
 3

,0
09

 ІУ
 =

 0
,0

05
 В

У 
= 

0,
00

8
3,

89
6

1,
00

Кв
ал

іф
ік

ац
ія

 
П

Р-
м

ен
ед

ж
ер

ів
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

6
5

3,
10

7
0,

72
9

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

1/
6

1
2

0,
69

3
0,

16
3

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

1/
5

1/
2

1
0,

46
4

0,
10

9
λ 

m
ax

 =
 3

,0
86

 ІУ
 =

 0
,0

43
 В

У 
= 

0,
07

4
4,

26
5

1,
00

Та
бл

иц
я 

10
Л

ок
ал

ьн
і п

рі
ор

ит
ет

и 
ел

ем
ен

ті
в 

4-
го

 р
ів

ня
 щ

од
о 

кр
ит

ер
ію

 3
-г

о 
рі

вн
я 

«П
ря

м
ий

 м
ар

ке
ти

нг
»

Н
ая

вн
іс

ть
 

ін
те

рн
ет

-р
оз

си
лк

и 
та

 С
М

С
-р

оз
си

лк
и

1
2

3
В

ла
сн

ий
 

ве
кт

ор
, U

i в
.в

л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

В
ик

ор
ис

та
нн

я 
ка

та
ло

гу
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
2

4
2,

00
0

0,
55

8
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

3
5

2,
46

6
0,

63
7

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

1/
2

1
3

1,
14

5
0,

32
0

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

1/
3

1
3

1,
00

0
0,

25
8

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

1/
4

1/
3

1
0,

43
7

0,
12

2
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
1/

5
1/

3
1

0,
40

5
0,

10
5

λ 
m

ax
 =

 3
,0

18
 ІУ

 =
 0

,0
09

 В
У 

= 
0,

01
6

3,
58

2
1,

00
λ 

m
ax

 =
 3

,0
39

 ІУ
 =

 0
,0

19
 В

У 
= 

0,
03

4
3,

87
2

1,
00

Ін
те

ра
кт

ив
ні

 
ко

м
п’

ю
те

рн
і 

те
хн

ол
ог

ії
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
4

6
2,

88
4

0,
69

1
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 2
1/

4
1

3
0,

90
9

0,
21

8
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
1/

6
1/

3
1

0,
38

2
0,

09
1

λ 
m

ax
 =

 3
,0

54
 ІУ

 =
 0

,0
27

 В
У 

= 
0,

04
6

4,
17

5
1,

00



219

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Та
бл

иц
я 

11
Л

ок
ал

ьн
і п

рі
ор

ит
ет

и 
ел

ем
ен

ті
в 

4-
го

 р
ів

ня
 щ

од
о 

кр
ит

ер
ію

 3
-г

о 
рі

вн
я 

«С
ти

м
ул

ю
ва

нн
я 

зб
ут

у»

Зн
иж

ки
 н

а 
пр

од
ук

ці
ю

1
2

3
В

ла
сн

ий
 

ве
кт

ор
, U

i в
.в

л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ер

ек
он

ли
ва

 
де

м
он

ст
ра

ці
я 

пе
ре

ва
г 

пр
од

ук
ці

ї
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
1/

3
1/

4
0,

43
7

0,
11

7
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

4
3

2,
28

9
0,

62
5

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

3
1

1/
3

1,
00

0
0,

26
8

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

1/
4

1
1/

2
0,

50
0

0,
13

6
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
4

3
1

2,
28

9
0,

61
4

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

1/
3

2
1

0,
87

4
0,

23
8

λ 
m

ax
 =

 3
,0

74
 ІУ

 =
 0

,0
37

 В
У 

= 
0,

06
3

3,
72

6
1,

00
λ 

m
ax

 =
 3

,0
18

 ІУ
 =

 0
,0

09
 В

У 
= 

0,
01

6
3,

66
3

1,
00

М
ет

од
и 

м
ер

че
нд

ай
зи

нг
у

1
2

3
В

ла
сн

ий
 

ве
кт

ор
, U

i в
.в

л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

1/
3

1/
7

0,
36

2
0,

09
3

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

3
1

1/
2

1,
14

5
0,

29
2

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

7
2

1
2,

41
0

0,
61

5
λ 

m
ax

 =
 3

,0
03

 ІУ
 =

 0
,0

01
 В

У 
= 

0,
00

2
3,

91
7

1,
00

Та
бл

иц
я 

12
Л

ок
ал

ьн
і п

рі
ор

ит
ет

и 
ел

ем
ен

ті
в 

4-
го

 р
ів

ня
 щ

од
о 

кр
ит

ер
ію

 3
-г

о 
рі

вн
я 

«В
ис

та
вк

и 
та

 я
рм

ар
ки

»

Кв
ал

іф
ік

ац
ія

 
пе

рс
он

ал
у

1
2

3
В

ла
сн

ий
 

ве
кт

ор
, U

i в
.в

л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ер

іо
ди

чн
іс

ть
 

пр
ов

ед
ен

ня
 з

ах
од

ів
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 

U
i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
5

6
3,

10
7

0,
71

7
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 1
1

1/
3

1/
6

0,
38

2
0,

09
5

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

1/
5

1
3

0,
84

3
0,

19
5

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 2

3
1

1/
3

1,
00

0
0,

25
0

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 3

1/
6

1/
3

1
0,

38
2

0,
08

8
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
6

3
1

2,
62

1
0,

65
5

λ 
m

ax
 =

 3
,0

94
 ІУ

 =
 0

,0
47

 В
У 

= 
0,

08
1

4,
33

2
1,

00
λ 

m
ax

 =
 3

,0
18

 ІУ
 =

 0
,0

09
 В

У 
= 

0,
01

6
4,

00
2

1,
00

Кі
ль

кі
ст

ь 
і 

чи
се

ль
ні

ст
ь 

гр
уп

 
ві

дв
ід

ув
ач

ів
1

2
3

В
ла

сн
ий

 
ве

кт
ор

, U
i в

.в
л.

Л
ок

ал
ьн

ий
 

пр
іо

ри
те

т,
 U

i

П
ід

пр
иє

м
ст

во
 1

1
1/

3
1/

7
0,

36
2

0,
08

4
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 2
3

1
1/

4
0,

90
9

0,
21

1
П

ід
пр

иє
м

ст
во

 3
7

4
1

3,
03

7
0,

70
5

λ 
m

ax
 =

 3
,0

32
 ІУ

 =
 0

,0
16

 В
У 

= 
0,

02
8

4,
30

8
1,

00



220

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

λ max = 0,236*5,25+0,082*11+ 
0,682*1,42 = 3,108;

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,054.
Для матриці 3-го порядку ІВУ = 0,58;

ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,093.

λ max = 0,701*1,42+0,106*9+0,193* 
5,50 = 3,009;

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,005.
Для матриці 3-го порядку ІВУ = 0,58;

ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,008.

λ max = 0,625*1,58+0,136*7+ 
0,238*4,5 = 3,018;

ІУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

 

 = 0,009.
Для матриці 3-го порядку ІВУ = 0,58;

ВУ = 

��𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 
𝑛𝑛𝑛𝑛

 

U1вл.в. = √1 ∗ 5 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 55

U2вл.в. = �1
5
∗ 1 ∗ 1

3
∗ 3 ∗ 55

U3вл.в. = �1
3
∗ 3 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 55

U4вл.в. = �1
4
∗ 3 ∗ 1

3
∗ 1 ∗ 55

U5вл.в. = �1
5
∗ 1
3
∗ 1
5
∗ 1
5
∗ 15

λ max = ∑ Uj𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 * ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

λ max − n
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

 

ІУ = 5,379−5
5−1

 
ІУ
ІВУ

 

0,095
1,12

 

3,039 − 3
3 − 1

 

0,019
0,58

 

3,086 − 3
3 − 1

 

0,043
0,58

 

3,108 − 3
3 − 1

 

0,054
0,58

 

3,009 − 3
3 − 1

 

0,005
0,58

 

3,018 − 3
3 − 1

 

0,009
0,58

  = 0,016.
Наступним кроком є визначення глобаль-

них пріоритетів для елементів 3-го рівня за 
формулою: 

Zi = Vij * Ui,                           (7)
Vij – локальний пріоритет i-го елемента 

рівня 3 щодо j-го елемента-критерію рівня 2; 
Ui – локальний пріоритет.
Глобальні пріоритети для елементів 

3-го рівня становлять:
Z1 = 0,637*0,461 = 0,294;
Z2 = 0,258*0,461 = 0,119;
Z3 = 0,105*0,461 = 0,048;
Z4 = 0,226*0,086 = 0,019;
Z5 = 0,101*0,086 = 0,009;
Z6 = 0,674*0,086 = 0,058;
Z7 = 0,236*0,253 = 0,059;
Z8 = 0,082*0,253 = 0,021;
Z9 = 0,682*0,253 = 0,173;
Z10 = 0,701*0,154 = 0,108;
Z11 = 0,106*0,154 = 0,016;
Z12 = 0,193*0,154 = 0,029;
Z13 = 0,625*0,045 = 0,028;

Z14 = 0,136*0,045 = 0,006;
Z15 = 0,238*0,045 = 0,011.
Наступний крок – визначення локальних 

пріоритетів елементів 4-го рівня щодо еле-
мента-критерію 3-го рівня (табл. 8). 

Після визначення локальних пріоритетів 
4-го рівня необхідно провести розрахунок 
глобальних пріоритетів (W1(2,3)) для елементів 
4-го рівня:

W1(2,3) =∑n
i=1Wij*Zi.                  (8)

Глобальні пріоритети для підприємства 1, 
підприємства 2 та підприємства 3 становлять:

W1 = 0,627*0,294+0,099*0,119+0,731*0,048+ 
0,124*0,019+0,089*0,009+0,729*0,058+0,558*
0,059+0,637*0,021+0,691*0,173+0,117*0,108+
0,625*0,016+0,093*0,029+0,717*0,028+0,095*
0,006+0,084*0,011 = 0,489;

W2 = 0,280*0,294+0,364*0,119+0,188*0,048+ 
0,359*0,019+0,323*0,009+0,163*0,058+0,320*
0,059+0,258*0,021+0,218*0,173+0,268*0,108+
0,136*0,016+0,292*0,029+0,195*0,028+0,250*
0,006+0,211*0,011 = 0,265;

W3 = 0,094*0,294+0,537*0,119+0,081*0,048+ 
0,517*0,019+0,588*0,009+0,109*0,058+0,122*
0,059+0,105*0,021+0,091*0,173+0,614*0,108+
0,238*0,016+0,615*0,029+0,088*0,028+0,655*
0,006+0,705*0,011 = 0,244.

Отримані розрахунки свідчать, що полі-
тика маркетингових комунікацій, проведена 
підприємством 1, є більш ефективною і ста-
новить 0,489 порівняно з підприємством  
2 (0,265) та підприємством 3 (0,244). 

Висновки з цього дослідження. Про-
ведений аналіз оцінки використаних під-
приємствами маркетингових комунікацій з 
використанням методу аналізу ієрархій дає 
можливість наочно діагностувати використані 
методи просування, зробити оцінку підприєм-
ства-конкурента та виявити ступінь взаємо-
залежності всіх критеріїв та субкритеріїв для 
визначення подальшої маркетингової страте-
гії підприємства. 
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У статті визначено роль синтетичних мийних засобів як знаряддя для задоволення базових потреб люд-
ства і передумови високої якості життя. Досліджені сучасні тенденції розвитку ринку синтетичних мийних 
засобів в Україні. Визначені уподобання споживачів на цьому ринку (на прикладі м. Кривий Ріг). Надані ре-
комендації щодо насичення українського ринку синтетичних мийних засобів, що є основою для коригування 
поведінки відповідних товаровиробників.

Ключові слова: синтетичні мийні засоби, якість життя, ринок, тенденції розвитку, вибір споживачів, реко-
мендації.  

Волошина С.В., Козлова В.В. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКИХ МО-
ЮЩИХ СРЕДСТВ В УКРАИНЕ

В статье определена роль синтетических моющих средств как орудия для удовлетворения базовых по-
требностей человечества и предпосылки высокого качества жизни. Исследованы современные тенденции 
развития рынка синтетических моющих средств в Украине. Определены предпочтения потребителей на этом 
рынке (на примере г. Кривой Рог). Представлены рекомендации по насыщению украинского ринка синтети-
ческих моющих средств, выступающие основой для корректировки поведения соответствующих товаропро-
изводителей.

Ключевые слова: синтетические моющие средства, качество жизни, рынок, тенденции развития, выбор 
потребителей, рекомендации.  

Voloshina S.V., Kozlova V.V. THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE SYNTHETIC 
DETERGENTS MARKET IN UKRAINE

The paper defines the role of synthetic detergents as a tool for satisfying the basic needs of mankind and pre-
condition for a high quality of life. The modern Ukrainian synthetic detergents market development tendencies had 
been studied in the paper. The preferences of consumers in this market had been determined (using the example 
of Kryvyi Rih). The paper contains recommendations on saturation of the Ukrainian market of synthetic detergents, 
which serve as the basis for correcting the respective producers behavior.

Keywords:  synthetic detergents, quality of life, market, development trends, consumer choice, recommenda-
tions.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Швидкий темп розвитку науково-
технічного прогресу у хімічній промисловості 
зумовлює постійні процеси розширення міст-
кості та асортименту ринку синтетичних мий-
них засобів, що пропонує споживачам вико-
ристовувати у побуті і виробництві різноманітні 
засоби для полегшення прибирання, досяг-
нення чистоти та свіжості речей, тіла тощо. 
Для сучасних жителів усього світу побутова 
хімія входить до арсеналу передумов висо-
кої якості життя, яка, з-поміж іншого, оціню-
ється параметрами зовнішнього середовища, 

зокрема якістю житла і побуту, безпекою та 
фізичними параметрами (фізичним комфор-
том, якістю сну і відпочинку). Таким чином, 
синтетичні мийні засоби, які є знаряддям для 
задоволення базових матеріальних і духо-
вних потреб людства, варто вважати необхід-
ною передумовою досягнення високої якості 
життя. При цьому зростання вимог до безпеки 
життя вимагає від виробників цієї групи това-
рів постійного пошуку екологічно безпечної 
сировини, не знімаючи економічного завдання 
щодо забезпечення ефективності виробни-
цтва і здешевлення вартості кінцевої продукції.  ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку ринку синтетичних мий-
них засобів є об’єктом дослідження багатьох 
науковців, таких як О.О. Шубін, Д.П. Лойко, 
Т.П. Писаренко, М.Ю. Барна, О.Я. Демкевич, 
Д.С. Дегтярьов,  О.А. Дєєва, Н.О. Мчедлов-
Петросян, А.В. Лебедь, В.І. Лебедь та ін. У 
переважній частині сучасних публікацій увага 
дослідників сфокусована на статистичних 
оцінках цього ринку [1–4], проблемах окремих 
цільових сегментів [3], імпортно-експортних 
процесах [1–4], визначенні чинників його фор-
мування [1–4] тощо. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Завдання проведених 
наукових досліджень переважно виходять із 
позицій держави та великих виробників, тоді 
як думка споживачів враховується меншою 
мірою. Тому актуальним завданням варто 
вважати поєднання інтересів усіх учасників 
ринку синтетичних мийних засобів і знахо-
дження компромісних рішень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення сучас-
них характеристик ринку синтетичних мийних 
засобів в Україні і розроблення актуальних 
науково-практичних рекомендацій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Довготривалі спостереження за 
розвитком ринку синтетичних мийних засобів 
в Україні показали, що його основними тен-
денціями з початку ХХІ століття варто вва-
жати:

– стабільне розширення місткості ринку 
попри скорочення чисельності населення, 
пов’язане з підвищенням вимог споживачів 
до якості життя, що є відповіддю на зростання 
пропозиції з боку виробників відповідних засо-
бів, побутової техніки (передусім пральних і 
посудомийних машин) тощо;

– перевищення попиту над пропозицією, 
що зумовлює привабливість цього бізнесу і 
переміщення частини потужностей іноземних 
виробників на територію України;

– експансію світових лідерів, що приводить 
до скорочення вітчизняного виробництва цих 
товарів через відставання за основними спо-
живчими властивостями, вузький асортимент, 
економію на рекламі тощо. До того ж вітчиз-
няні виробники працюють переважно в ниж-
ньому ціновому сегменті;

– активний розвиток технології виробни-
цтва і створення нових видів сировини пере-
важно іноземними виробниками, що впливає 
на постійне поглиблення асортименту синте-
тичних мийних засобів;

– посилення вимог екологічної безпеки, що 
зумовлює подальші наукові дослідження, на 
які більше спроможні великі іноземні компанії. 
Водночас продукція і виробництво вітчизня-
них підприємств цієї галузі або не адаптовані 
до сучасних світових стандартів, або ж така 
перебудова проведена частково;

– розширення рекламних засобів та інтен-
сивності здійснення відповідних дій, що при-
водить до збільшення обсягів реалізації 
товарів тих товарних марок, які є добре впіз-
наними, та ін.   

Головними гравцями на ринку синтетичних 
мийних засобів України залишаються транс-
національні компанії Procter & Gamble, Henkel 
і «Невська косметика». Інші важливі гравці, 
які ведуть активну маркетингову політику, – це 
Reckitt Benckiser, SC Johnson, Unilever, «Вінни-
цяпобутхім» (дочірнє підприємство «Невської 
косметики»), ABC chemicals ind., «МИЛАМ», 
Ficosota, Amway, Cussons та інші [4].

Компанія Procter & Gamble випускає вели-
чезну кількість продукції за такими торговими 
марками, як Ariel, Tide, Dreft, Bonux, Ace, Lenor, 
Comet, Fairy, Mr.Proper, Gala, Dax, Safeguard, 
Camay і багато інших. Завдяки тому, що ком-
панія має значне число національних і між-
народних брендів, позиціонує продукцію в 
різних цінових сегментах, веде активну мар-
кетингову політику, проводить різні піар-акції 
і бере участь у соціальних проектах, вона 
впевнено розвивається, рухається вперед і 
вже котрий рік не поступається своєю част-
кою ринку іншим компаніям. 

Другу сходинку займає компанія Henkel, що 
виробляє продукцію у понад 75 країнах світу. 
Синтетичні мийні засоби цієї компанії відомі 
під такими торговими марками, як Persil, Rex, 
Losk (пральні порошки), Perwoll, Silan (засоби 
для прання), Pur, Somat (засоби для миття 
посуду руками і в посудомийній машині), Bref, 
Clin (засоби для чищення). Компанія Henkel 
веде свою діяльність в трьох напрямах, 
одним з яких є виробництво засобів побутової 
хімії. Також вона постійно реалізує інновації, 
завдяки чому розширює свій асортимент про-
дукції і випускає нові товари на ринок. 

Частка вітчизняних торгових марок на 
українському ринку синтетичних мийних засо-
бів коливається в межах 1–4% [6].

 Національним лідером у виробництві 
синтетичних мийних засобів є ТОВ «Завод 
побутової хімії МИЛАМ», продукцією якого 
є «МилаМ», «Крос», «Белизна», «Сантри», 
«Крот» та ін. Підприємство співпрацює за про-
грамами контрактного виробництва з такими 
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компаніями, як ТОВ «Ді Сета», з мережами 
маркетів та супермаркетів «МЕТРО», «АТБ», 
«Велика Кишеня», «Таврія В», «МАРС», 
«КОСМО», Watsons, «ПАККО», «Вопак», 
«Наш Край», «ЛОТОС» та ін. [5].

Існує велика кількість інших вітчизняних 
компаній з виробництва синтетичних мийних 
засобів, але більшість із них продають свою 
продукцію лише через інтернет-магазини та 
є не дуже відомими серед споживачів. Серед 
таких компаній найвідомішими є «Сирена» 
(торгові марки HIPPO, Tortilla, Kashemir, 
Turbo тощо), A.SEPT, DeLaMark, Organics, 
ТОВ «Нова-Хім», ТОВ «Синтез-Ф», ТОВ «СВ», 
ТОВ «Бара», «САН КЛІН ІНТ», ППТФ «Юси», 
Primaterra та багато інших [6].

Асортимент синтетичних мийних засобів, 
що пропонується для реалізації в Україні, є 
дуже різноманітним. Між тим хімічний склад 
товарів більшості українських торгових марок 
досить однотипний, оскільки переважну 
частку становлять мийні засоби на основі 
синтетичних аніоноактивних поверхнево-
активних речовин (ПАР). Потреба в таких ПАР 
для виробництва мийних засобів задовольня-
ється за рахунок імпорту з Росії, Німеччини, 
Туреччини, Китаю та інших країн [4].

З метою отримання сучасної інформа-
ції про фактори, які впливають на форму-
вання попиту на синтетичні мийні засоби, та 
вивчення вимог до якості останніх із боку спо-
живачів у першому кварталі 2017 р. нами було 
проведено анкетування мешканців м. Кривий 
Ріг. Причому кожен із респондентів мав необ-
межену кількість відповідей.

Спочатку респондентам було запропоно-
вано обрати з представлених на українському 
ринку СМЗ той бренд, якому вони віддають 
перевагу (рис. 1). 
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Рис. 1. Вибір споживачами брендів 
синтетичних мийних засобів

З рис. 1 видно, що більшість голосів роз-
поділилися між трьома компаніями, такими як 
Procter & Gamble, Henkel і SC Johnson. Ком-
панії «Інтерфіл», НВО «Ельфа», «ЕКМІ» не 
отримали жодного голосу. Тобто споживачі 

віддають перевагу добре відомим компаніям, 
які проводять активну рекламу у ЗМІ, мають 
широкий асортимент товарів і реалізують їх у 
звичайній торговельній мережі.

Поділ відповідей респондентів щодо 
їхнього ставлення до критеріїв вибору син-
тетичних мийних засобів представлено на 
рис. 2. Визначено, що більшу перевагу сучасні 
споживачі віддають якості – 84%, ціні – 68%, 
екологічним властивостям – 44% (за умови, 
що один респондент міг обрати декілька варі-
антів). 
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Рис. 2. Критерії споживацького вибору 
синтетичних мийних засобів 

Спираючись на отримані дані, необхідно 
рекомендувати національному виробнику 
скоригувати виробничу та збутову політику 
за критеріями якості, ціни та безпеки, тоді як 
держава має стимулювати перебудову вироб-
ництва і споживання у напрямі екологічно без-
печних товарів.

Висновки з цього дослідження. Розви-
ток вітчизняного ринку синтетичних мийних 
засобів варто розглядати як об’єктивну пере-
думову підвищення якості життя і переходу 
країни на світові стандарти життя. 

Насичення українського ринку синтетичних 
мийних засобів різноманітними сучасними та 
якісними товарами вбачається шляхом:

– постійного вивчення думки споживачів, 
проблем функціонування цього сектору біз-
нес-середовища та оприлюднення резуль-
татів такого спостереження із формуванням 
відповідного інформаційного простору на 
державному і регіональних рівнях;

– переходу українських товаровиробників 
на світові стандарти якості продукції і вироб-
ництва. У цьому контексті особливо актуаль-
ним є заборона державою пральних порошків, 
що містять фосфати; перехід на виробництво 
безфосфатних пральних порошків із біоло-
гічно інертними, екологічно безпечними речо-
винами – цеолітами; створення порошків на 
основі екологічно чистих речовин – деревини, 
крохмалю, бавовни, олії, соди та ін.; заміна в 
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порошках хлору на кисневооптичні відбілю-
вачі тощо [6];

– проведення власних науково-дослідних 
робіт задля створення нової сировини та на 
її основі – екологічно безпечної продукції, що 
дасть змогу країні здійснити технологічний 
прорив у цій сфері;

– активізації маркетингової політики вітчиз-
няних товаровиробників (особливо в частині 

створення власних брендів, формування 
широкого і глибокого асортименту, ціноут-
ворення за входження в усі цінові сегменти, 
розширення рекламних засобів) на внутріш-
ньому і зовнішніх ринках;

– перетворення потужних вітчизняних 
виробників у виробничо-торговельні компа-
нії, що дасть змогу знизити ціни і встановити 
прямі контакти зі споживачами тощо. 
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Стаття присвячена актуальним питанням розвитку регіональної інвестиційно-інноваційної системи. Дослі-
джено стратегічні цілі та завдання розвитку регіональної інвестиційно-інноваційної системи. Охарактеризова-
но діяльність провідних плодопереробних підприємств Вінницької області. Запропоновано структуру відділу 
економічних відносин та інвестицій на підприємстві.  

Ключові слова: інвестиції, регіональна інвестиційно-інноваційна система, інвестиційна привабливість, 
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НАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Статья посвящена актуальным вопросам развития региональной инвестиционно-инновационной систе-
мы. Исследованы стратегические цели и задачи развития региональной инвестиционно-инновационной си-
стемы. Охарактеризована деятельность ведущих плодоперерабатывающих предприятий Винницкой обла-
сти. Предложена структура отдела экономических отношений и инвестиций на предприятии.
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Honcharenko A.I., Pidgaiets S.V. THE DEVELOPMENT OF FRUIT PROCESSING ENTERPRISES IN THE RE-
GIONAL INVESTMENT-INNOVATIVE SYSTEM

The article is devoted to actual issues of regional investment-innovation system development. The strategic 
goals and objectives of the development of the regional investment-innovation system are explored. The activity 
of the leading fruit processing enterprises of Vinnytsia region is characterized. The structure of the department of 
economic relations and investments at the enterprise is offered.

Keywords:  investments, regional investment and innovation system, investment attractiveness, innovative po-
tential.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах нової економіки, най-
важливішою детермінантою якої є інвести-
ційно-інноваційний розвиток, зумовлений 
інформаційними, технологічними та соці-
ально-економічними інноваціями, стратегія 
інвестиційно-інноваційного розвитку стала 
визначальним фактором формування конку-
рентоспроможності вітчизняних підприємств 
на національному та світовому ринку. Стра-
тегія інвестиційно-інноваційного розвитку є 
базовим компонентом забезпечення конку-
рентоспроможності підприємства та виходу 
його на національний та світовий ринок. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Інвестиційно-інноваційні процеси, що від-

буваються в національній економіці, а також 
проблеми інноваційного розвитку вітчизня-
них підприємств, їх інвестиційного забезпе-
чення знайшли своє відображення в працях 
Г.В. Баранець, К.О. Швець, В.В. Левченко [1], 
Н.М. Булатова [5], Т.І. Просянкіна-Жарова [15], 
А.О. Калашніков [16] та ін. Проте вирішення 
вимагають питання формування стратегій під-
приємств на якісно новій основі, зважаючи на 
зростаючу роль інновацій та потребу в інвес-
тиційному забезпеченні реалізації стратегій. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – дослідження 
основних чинників, що впливають на розвиток 
плодопереробних підприємств у регіональній 
інвестиційно-інноваційній системі.ЕК
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток регіональної інвестиційно-
інноваційної системи (РІІС) та ефективна його 
реалізація вимагають скоординованої участі 
основних інноваційних суб’єктів області – 
інститутів інноваційної інфраструктури, нау-
ково-технічних організацій, інноваційних під-
приємств та органів влади регіону. Стратегічні 
цілі та завдання розвитку регіональної інвес-
тиційно-інноваційної системи можна узагаль-
нити таким чином (табл. 1).

Поведінка підприємств на ринку значною 
мірою визначається внутрішніми можливос-
тями і перспективами розвитку за досягну-
того рівня стратегічного управління. Водно-
час стратегія діяльності є одним із важливих 
складників стратегічного плану підприємства 
і системи стратегічного управління [1, с. 138]. 
Основним критерієм оцінки стратегії є мож-
ливість досягнення з її допомогою кінцевих 
цілей. Якщо стратегія відповідає цьому кри-
терію, то її дієздатність визначається станом 
та вимогами середовища, в якому реалізову-
ватиметься стратегія, потенційними можли-

востями самого підприємства та ймовірністю 
високого ризику.

Формування ефективної інтегрованої сис-
теми товаровиробників у межах регіональної 
інвестиційно-інноваційної системи можливе 
на основі кластерного підходу, сутністю якого є 
створення дієвої схеми взаємодії підприємств 
відповідної спеціалізації, які об’єднані одним 
технологічним процесом, а кінцевий про-
дукт є спільним досягненням діяльності всіх 
учасників об’єднання. Проблеми оптимізації 
розміщення галузей та регіональної спеціалі-
зації стають актуальними в періоди значних 
економічних перетворень, оскільки кластер є 
агломерацією провідних підприємств, поста-
чальників комплектуючих, послуг і матеріа-
лів, стейкхолдерів, а також пов’язаних із цією 
галуззю структур, що забезпечують ресур-
сами, необхідними для розвитку [5; 28].

У цьому контексті інноваційно активні 
переробні підприємства є складниками сис-
теми інноваційного розвитку регіону, форму-
ють його конкурентні переваги і підвищують 
рівень інвестиційної привабливості.

Таблиця 1 
Стратегічні цілі та завдання розвитку регіональної інвестиційно-інноваційної системи 

Вінницької області

Стратегічні цілі Стратегічні завдання
Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 Завдання 4

Створення інвес-
тиційного атласу, 
карти з активами

Визначити пріо-
ритетні сектори

Оцінити бізнес-
можливості

Визначити цільо-
вих інвесторів

Визначити сти-
мули та обме-
ження

Пошук оптималь-
них способів роз-
витку інновацій-
них можливостей

Визначити пріо-
ритетні цілі для 
підприємств

Визначити клю-
чові інноваційні 
активи в кожному 
секторі

Визначити 
цільову групу 
інвесторів для 
кожної можли-
вості

Визначити сти-
мули, необхідні 
для залучення 
цільових інвес-
торів

Забезпечення 
високоякісними 
науково-вироб-
ничими та кадро-
вими ресурсами

Визначити прі-
оритетні еконо-
мічні сектори

Описати від-
повідну роль і 
внесок у кожну 
можливість з 
боку підприєм-
ства, інвесторів

Описати пере-
думови зацікав-
лення інвесторів 
у кожній можли-
вості

Визначити обме-
ження, щоб 
унеможливити 
прихід небажа-
них інвесторів

Передача нави-
чок/технологій

Визначити роль 
іноземних інвес-
тицій в кожному 
секторі фінансу-
вання

Представити 
інвесторам 
вартісну пропо-
зицію для кожної 
можливості

Визначити опти-
мальні підходи 
для залучення 
інвесторів

Визначити від-
повідні правові 
механізми для 
впровадження 
стимулів та 
обмежень

Розширення 
доступу до іно-
земних ринків

Удосконалити 
інноваційну інф-
раструктуру

Визначити екс-
портні можли-
вості підприємств 
у сфері інновацій

Визначити осно-
вні інвестиційні 
можливості на 
основі активів

Визначити пер-
спективи для 
залучення потен-
ційних інвесторів

Джерело: узагальнено автором за матеріалами Стратегії розвитку Вінницької області на період  
до 2020 р.; Інвестиційної карти Вінницької області; Програми розвитку регіонального центру  

з інноваційного розвитку [2; 3; 4].
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Одним із перспективних напрямів розви-
тку промислового виробництва є створення 
нових організаційних структур, особливо 
ефективним серед яких є їх формування на 
основі орендних відносин, передусім шляхом 
оренди плодопереробними підприємствами 
не лише землі та матеріально-технічних засо-
бів, а й багаторічних насаджень. Діяльність 
переробних підприємств у сучасних умовах 
вимагає реалізації інтеграційних процесів з 
метою забезпечення виробництва необхід-
ними ресурсами для випуску конкурентоспро-
можної продукції за якісними та вартісними 
показниками.

Активному розвитку плодопереробної 
сфери сприяє наявність сировинної бази. 
Поділля ще з ХІХ-го століття є одним із най-
розвинутіших осередків садівництва, осо-
бливо славилося воно виробництвом сухоф-
руктів. До речі, ця продукція вже тоді мала 
вихід на європейський ринок. І нині Віннич-
чина має потужний ресурсний потенціал із 
виробництва овочів, плодів та ягід (табл. 2.). 

Валовий збір овочів по Україні характери-
зується незначним спадом у 2016 році порів-
няно з періодом 2011–2014 років, незважа-
ючи на збільшення їх урожайності. Вінницька 
область, навпаки, у 2016 році покращила 
валовий збір та урожайність овочів порівняно 
з попередніми роками. Вирощування плодів 
та ягід, а також їх урожайність у Вінницькій 
області за 2011–2016 роки свідчить про зрос-
тання валового збору культури, що харак-
теризується позитивною динамікою. Варто 
також відзначити, що Вінницька область за 
досліджуваний період посідала перше місце 
за вирощуванням плодів та ягід серед інших 
регіонів України.

Протягом останніх років на ринку України 
загалом та Вінниччини зокрема спостері-
гається постійне зростання попиту на пло-
дово-ягідну продукцію як із боку переробних 
підприємств, так і спричинене збільшенням 
обсягів споживання цієї групи продуктів насе-
ленням. Так, починаючи з 2001 року спо-
живання фруктів, ягід і винограду жителями 
Вінниччини зросло у понад 2 рази та стано-
вило у 2016 році 65,9 кг на одну особу. 

Доцільно зазначити, що в області станом 
на 2016 рік функціонує 46 фруктосховищ 
ємністю 55 тис. тонн. У 2015 році було вве-
дено в експлуатацію 3 фруктосховища загаль-
ною місткістю 8,1 тис. тонн (Жмеринський та 
Іллінецький райони). Щодо овочесховищ, то 
в регіоні розміщено 38 таких одиниць загаль-
ною потужністю 7,2 тис. тонн. Загалом за 
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період 2011–2016 років у Вінницької області 
було реалізовано інвестиційних проектів 
загальною потужністю 8,1 тис. тонн на суму 
2,2 млн. грн. [2].

У 2016-2018 роках планується будівни-
цтво 3 фруктосховищ загальною потужністю 
5,1 тис. тонн (Піщанський, Тульчинський 
та Ямпільський райони) та 2 овочесховищ 
потужністю 4,5 тис. тонн (Липовецький та 
Літинський райони) [2; 3]. Розвиток такої 
потужної інфраструктури для зберігання ово-
чів та фруктів в області зменшує потребу в 
їх подальшій переробці. Водночас наявність 
таких сховищ на переробному підприємстві 
дає змогу зменшити вплив сезонності на його 
виробництво. 

Отже, зазначимо, що виробництво плодо-
овочевої продукції в регіоні характеризується 
відносно стабільною ситуацією. Водночас 
мають місце такі проблеми, як диспаритет 
цінової політики, відсутність дієвої державної 
підтримки сільськогосподарських виробників, 
зниження родючості ґрунтів через нераціо-
нальне використання земельних угідь, зно-
шення основних засобів тощо.  

Що стосується плодоовочево-переробного 
сектору регіону, який більш детально дослі-
джується нами у статті, то його підприємства 
вносять вагомий внесок в обсяги виробни-
цтва Вінницької області. Варто відзначити, що 
на інвестиційно-інноваційний розвиток пло-
допереробних підприємств впливають різні 
чинники, які за своєю сутністю поділяються 
на природні, виробничо-технологічні, органі-
заційні, фінансово-економічні, соціальні та ін. 
Беззаперечною умовою ефективного розви-
тку підприємств є наявність достатньої кіль-
кості високоякісної сировини для переробки, 
забезпечення чого вимагає ефективного 
функціонування виробничої сфери, зокрема 

вирощування високопродуктивних сортів пло-
дових і ягідних культур.

Виробництво фруктових та овочевих кон-
сервів у Вінницькій області характеризується 
таким асортиментом продукції, як соки фрук-
тові та овочеві, нектари; овочі консервовані 
натуральні; джеми, желе фруктові, пюре, 
пасти. Обсяги виробництва цієї продукції у 
регіоні наведені в таблиці 3.

Дані таблиці 3 показують досить негативну 
динаміку зменшення обсягів виробництва 
основних видів переробної продукції підпри-
ємствами Вінницької області попри позитивну 
тенденцію збільшення об’ємів вирощування 
овочів та плодоягідної продукції. Така ситу-
ація, як показав проведений аналіз, спричи-
нена нестабільністю економічної ситуації в 
країні, що стало першопричиною зменшення 
наданих кредитів суб’єктам господарювання 
для підтримки вітчизняного виробництва, 
нестачі інвестиційних ресурсів для оновлення 
технологічного обладнання та випуску нової 
продукції, а також неплатоспроможності насе-
лення та багатьох інших негативних факторів.

Лідерами серед плодопереробних підпри-
ємств Вінницької області вже багато років 
поспіль залишаються ПрАТ «Могилів-Поділь-
ський консервний завод», ПрAT «Вінниць-
кий завод фруктових концентратів i вин», 
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», 
ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Пфаннер-
Бар», ТОВ «Екосфера». Саме ці підприєм-
ства є провідними виробниками плодоово-
чево-переробної продукції досліджуваного 
регіону, які функціонують на ринку протягом 
тривалого періоду, що дає змогу простежити 
динаміку їхньої діяльності [9; 10; 11; 12; 13; 
14]. Комплексну характеристику діяльності 
провідних плодопереробних підприємств 
Вінницької області на основі диференціації 

Таблиця 3
Виробництво фруктових та овочевих консервів у Вінницькій області  

в період 2011–2016 рр., тонн

Роки

Вид продукції
Соки 

фруктові 
та овочеві, 

нектари

2016 р. до 
відповідного 

періоду,% 

Овочі 
консервовані 

натуральні

2016 р. до 
відповідного 

періоду,%

Джеми, желе 
фруктові, 

пюре, пасти

2016 р. до 
відповідного 

періоду,%

2011 44 538 25,9 2610 59,5 31 134 34,7
2012 33 973 2,9 2911 63,7 31 977 36,4
2013 65 379 49,5 918 15,0 31 148 34,7
2014 66 564 50,4 1896 44,3 29 655 31,5
2015 56 318 41,4 1532 31,1 22 753 10,7
2016 32 985 – 1056 – 20 327 –

Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Вінницькій області [8]
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Таблиця 4
Комплексна характеристика діяльності провідних плодопереробних підприємств 

Вінницької області на основі диференціації факторів стратегічного розвитку
Фактори 

стратегічного 
розвитку

ТОВ «Аграна Фрут 
Україна» ТОВ «Пфаннер-Бар»

ПрАТ «Вінницький завод 
фруктових концентратів 

і вин»

Місія та цілі 
діяльності під-

приємства

Здорове харчування – 
здорове життя. Кінцева 
ціль – запропонувати 
клієнтам продукцію 
ідеальної якості за опти-
мальними цінами через 
постійне удосконалення 
технологій.

Збагачення життя людей 
цінностями дарів при-
роди.
Кінцева ціль – гарантія 
безпеки продукції підпри-
ємства та випуск продук-
ції, яка відповідає вимо-
гам та потребам клієнтів.

Виробництво натураль-
ної та екологічно чистої 
продукції  за доступними 
цінами.
Кінцева ціль – задово-
лення найвибагливіших 
смаків клієнтів.

Різноманітність 
продукції, що 

виготовляється

Соки та консерви фрук-
тові, пюре, концентрати 
фруктових соків, ягоди 
заморожені, ягоди асеп-
тичні, наповнювачі фрук-
тові, фрукти підготовлені 
для використання в 
молочних продуктах, соки 
заспиртовані.

Соки фруктові: «Pfanner», 
«Австрія Біо», «Гур-
ман», «Фрутті Bіта»; соки 
концентровані яблучні; 
холодний чай «Pfanner»; 
енергетичний напій 
«Energіa».

Зефір фруктовий, яблуч-
ний концентрований сік, 
яблучне пюре, яблучне 
повидло і хлібний квас 
(у літній сезон).

Рівень і ступінь 
концентра-
ції уваги на 

НДДКР

За час існування на 
підприємстві тричі про-
ведено модернізацію 
виробництва.

Проведено часткову 
модернізацію підприєм-
ства.

Модернізовано цех пло-
допереробки; кондитер-
ський цех; цех із вироб-
ництва квасу, зефіру та 
фруктових концентратів, 
збільшено потужності з 
виробництва повидла 
яблучного та встановлено 
лінію з виробництва оцту 
яблучного натурального.

Широта діяль-
ності органі-

зації

Головними ринками збуту 
є Україна, Росія та Біло-
русь. В Україні це такі 
заводи, як ТОВ «Сан-
дора», ПАТ «Оболонь», 
ІП «Кока-Кола Беве-
риджиз Україна», ЗАТ 
«Ерлан», ПАТ «Карлсберг 
Україна» тощо

ТМ Pfanner займає міцні 
позиції лідера продажів 
у Німеччині, Австрії та 
Італії, а також входить у 
трійку лідерів на ринках 
Чехії, Польщі, Болгарії, 
Данії та Нідерландів.

Головними ринками збуту 
є Україна, Німеччина, 
Росія, Білорусь.

Механізм роз-
поділу ресурсів Експертне оцінювання Експертне оцінювання

Пріоритетний розподіл 
за окремими напрямами 
діяльності

Фінансові мож-
ливості, на які 
орієнтується 

підприємство у 
своєму розви-

тку

Власні ресурси, іноземні 
інвестиції

Власні ресурси, іноземні 
інвестиції Власні ресурси

Загальний 
характер і при-

рода закупі-
вель сировини

Власна сировинна база – 
ТОВ «Аграна Фрут Лука»

Сировина переважно іно-
земного виробництва

Закупівля сировини 
проводиться у спеціа-
лізованих сільськогос-
подарських виробників, 
населення

Стратегічна 
спрямованість 

діяльності

Розширення асорти-
ментної політики (випуск 
нових видів продукції)

Вихід на нові ринки збуту Оновлення виробничих 
потужностей

Джерело: розроблено автором на основі власних емпірично-прикладних досліджень за використання 
офіційної інформації переробних підприємств: [9; 10; 11; 12; 13; 14]
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факторів стратегічного розвитку наведено в 
табл. 4. 

З огляду на те, що процес виробництва 
на плодопереробних підприємствах значною 
мірою залежить від роботи сільськогосподар-
ських виробників плодів, овочів та ягід, для 
них характерна сезонність виробництва та 
попиту на продукцію. Основний обсяг пере-
робної продукції виготовляється підприєм-
ствами влітку та восени, тоді як максимальні 
продажі припадають на зиму та весну. Як 
правило, більшість підприємств для врегулю-
вання такого дисбалансу у виробництві роз-
ширюють асортимент не плодоовочевою про-
дукцією.

Останніми роками завдяки функціону-
ванню спільних підприємств формується 
великий стабільний попит на плоди та ягоди, 
що є основною передумовою збільшення 
обсягів їх пропозиції. Спільні підприємства 
частково інвестують у виробництво плодів і 
ягід шляхом надання технічних кредитів, що 
є вигідним для товаровиробників. Приміром, 
в 2009 році приватному садівницькому під-
приємству «Агрофірма «Строїнці» (Тиврів-
ський р-н) був наданий безвідсотковий кредит 
на суму 242 тис. грн. у вигляді паливно-мас-
тильних матеріалів, засобів захисту багаторіч-
них насаджень від хвороб і шкідників, добрив 
та у вигляді розсади суниці на давальницьких 
умовах на суму 95 тис. грн.

Варто детальніше розглянути інноваційний 
складник діяльності досліджуваних підпри-
ємств Вінниччини. Основні кількісні показники 
оцінювання інноваційного потенціалу плодо-
переробних підприємств Вінницької області 
за 2014–2016 роки наведено в таблиці 5.

За результатами проведених розрахунків 
найкращий інноваційний потенціал мають 
спільні австрійсько-українські підприєм-
ства – ТОВ «Пфаннер-Бар» та ТОВ «Аграна 
Фрут Україна», що лише ще раз підтверджує 
позитивність значного внеску в розвиток цих 
суб’єктів іноземного капіталу. Дещо посту-
паються рівнем ефективності інноваційної 
діяльності ПрАТ «Вiнницька харчосмакова 
фабрика» та ТОВ «Екосфера». І зовсім низь-
кою активність інноваційного потенціалу є 
на ПрАТ «Могилів-Подільський консервний 
завод» та ПрАТ «Вінницький завод фруктових 
концентратів і вин», де розраховані показники 
свідчать про відсутність дієвої системи реалі-
зації будь-яких інновацій. 

Як зазначалось раніше, плодопереробне 
виробництво тісно взаємопов’язане з вироб-
никами сільськогосподарської продукції, що 
зумовлює необхідність дослідження впливу 
сезонних коливань, які оцінюються індексом 
сезонності. У табл. 6 наведені результати роз-
рахунків індексів сезонності виробництва про-
дукції на прикладі ТОВ «Аграна Фрут Україна», 
що значною мірою впливають на інноваційну 
діяльність підприємства.

Варто зазначити, що сезонність виробни-
цтва на ТОВ «Аграна Фрут Україна» порів-
няно незначна, оскільки це підприємство, крім 
переробки вітчизняної плодоовочевої продук-
ції, займається переробкою екзотичних фрук-
тів з інших країн.

Успішній діяльності багатьох плодопе-
реробних підприємств Вінницької області 
сприяла регіональна інвестиційна політика. 
Найбільші суми інвестицій (71,4%) надій-
шли на спільні українсько-австрійські підпри-

Таблиця 5
Аналіз кількісних показників інноваційного потенціалу плодопереробних підприємств 

Вінницької області за 2014–2016 роки

Показники
Роки Відхилення 2016 

до 2015 р.
Відхилення 

2016 до 2014 р.

2014 2015 2016 абсол.  
(+, –) у% абсол.  

(+, –) у%

ТОВ «Аграна Фрут Україна»
Питома вага працівників, які займа-
ються іннов. діяльністю,% 8,65 11,20 14,10 + 2,9 + 25,9 + 5,45 + 63,0

Коефіцієнт. плинності працівників 
високої кваліфікації, у.о. 0,02 0,03 0,01 – 0,2 – 66,7 – 0,01 – 50,0

Коефіц. реалізації інновац. ідей, у.о. 0,05 0,10 0,50 + 0,4 + 400,0 – –
Коефіц. оновлення осн. засобів, у.о. 0,15 0,10 0,20 + 0,1 + 100,0 + 0,05 + 33,3
Питома вага витрат на іннов. д-ть,% 5,25 10,20 18,30 + 8,10 + 79,4 +13,05 + 248,6
Коефіцієнт оновлення технології, у.о. 0,07 0,15 0,16 + 0,01 + 6,67 + 0,09 + 128,6
Коефіцієнт оновлення продукції, у.о. 0,10 0,21 0,18 –0,03 –14,3 + 0,08 + 80,0
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ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод»
Питома вага працівників, які займа-
ються іннов. діяльністю,% 0,52 0,46 0,69 + 0,23 + 50,0 + 0,17 + 32,7

Коефіцієнт плинності працівників 
високої кваліфікації, у.о. 0,01 0 0,03 + 0,03 + 300,0 + 0,02 + 200,0

Коефіц. реалізації інновац. ідей, у.о. 0,05 0,04 0,10 + 0,06 + 150,0 + 0,05 + 100,0
Коефіц. оновлення осн. засобів, у.о. 0,03 0,06 0,11 + 0,05 + 83,3 + 0,08 + 266,7
Питома вага витрат на іннов. д-ть,% 3,23 7,56 5,65 –1,91 –25,3 + 2,42 + 74,9
Коефіцієнт оновлення технології, у.о. 0,08 0,10 0,08 –0,02 –20,0 – –
Коефіцієнт оновлення продукції, у.о. 0,06 0,06 0,10

ПрАТ «Вiнницька харчосмакова фабрика»
Питома вага працівників, які займа-
ються інновац. діяльністю,% 7,56 6,63 9,25 + 2,62 + 39,5 + 1,69 + 22,4

Коефіцієнт плинності працівників 
високої кваліфікації, у.о. 0 0,01 0 – 0,01 – 100,0 – –

Коефіц. реалізації інновац. ідей, у.о. 0,03 0,02 0,03 + 0,01 + 50,0 – –
Коефіц. оновлення осн. засобів, у.о. 0,05 0,06 0,09 + 0,03 + 50,0 + 0,04 + 80,0
Питома вага витрат на іннов. д-ть,% 6,23 4,56 8,50 + 3,94 + 86,4 + 2,27 + 36,4
Коефіцієнт оновлення технології, у.о. 0,08 0,08 0,11 + 0,03 + 37,5 + 0,03 + 37,5
Коефіцієнт оновлення продукції, у.о. 0,05 0,08 0,10 + 0,02 + 25,0 + 0,05 + 100,0

ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин»
Питома вага працівників, які займа-
ються інновац. діяльністю,% 3,23 2,25 6,85 + 4,60 + 204,4 + 3,62 + 112,1

Коефіцієнт. плинності працівників 
високої кваліфікації, у.о. 0,02 0,01 0,02 + 0,01 + 100,0 – –

Коефіц. реалізації інновац. ідей, у.о. 0 0,1 0 –0,1 –100,0 – –
Коефіц. оновлення осн. засобів, у.о. 0 0,01 0,02 + 0,01 + 100,0 + 0,2 + 200,0
Питома вага витрат на іннов. д-ть,% 1,23 3,89 2,5 –1,39 –35,7 + 1,27 + 103,3
Коефіцієнт оновлення технології, у.о. 0,04 0,04 0,08 + 0,04 + 100,0 + 0,04 + 100,0
Коефіцієнт оновлення продукції, у.о. 0,01 0,02 0,03 + 0,01 + 50,0 +0,02 + 200,0

ТОВ «Пфаннер–Бар»
Питома вага працівників, які займа-
ються інновац. діяльністю,% 7,96 12,32 11,23 –1,09 –8,85 + 3,27 + 41,1

Коефіцієнт плинності працівників 
високої кваліфікації, у.о. 0,02 0,03 0,03 – – + 0,01 + 50,0

Коефіц. реалізації інновац. ідей, у.о. 0,05 0,06 0,50 + 0,44 + 733,3 + 0,45 + 900,0
Коефіц. оновлення осн. засобів, у.о. 0,13 0,15 0,15 – – + 0,02 + 15,4
Питома вага витрат на іннов. д-ть,% 11,23 10,50 16,89 + 6,39 + 60,9 + 5,66 + 50,4
Коефіцієнт оновлення технології, у.о. 0,12 0,10 0,16 + 0,06 + 60,0 + 0,04 + 33,3
Коефіцієнт оновлення продукції, у.о. 0,10 0,08 0,11 + 0,03 + 27,3 + 0,01 + 10,0

ТОВ «Екосфера»
Питома вага працівників, які займа-
ються інновац. діяльністю,% 4,25 5,69 6,24 + 0,55 + 9,67 + 1,99 + 46,8

Коефіцієнт. плинності працівників 
високої кваліфікації, у.о. 0,01 0 0 – – –0,1 –10,0

Коефіц. реалізації інновац. ідей, у.о. 0,2 0 0,2 + 0,2 + 200,0 –  –
Коефіц. оновлення осн. засобів, у.о. 0,06 0,05 0,09 + 0,04 + 80,0 + 0,03 + 50,0
Питома вага витрат на іннов. д-ть,% 5,85 4,69 6,89 + 2,33 + 49,7 + 1,04 + 17,8
Коефіцієнт оновлення технології, у.о. 0,05 0,04 0,05 + 0,01 + 25,0 – –
Коефіцієнт оновлення продукції, у.о. 0,02 0,01 0,02 + 0,01 + 100,0 – –

Джерело: розраховано автором за даними плодоовочево-переробних підприємств Вінницької обл.

Продовження таблиці 5
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ємства ТОВ «Аграна Фрут Україна» та ТОВ 
«Пфаннер-Бар». Водночас переважна біль-
шість підприємств потребують термінового 
залучення коштів з метою технічного пере-
озброєння виробництва. Тому пріоритетними 
напрямами діяльності регіональної інвести-
ційно-інноваційної системи (РІІС) має стати 
забезпечення поєднання науки та процесу 
виробництва; створення механізму підтримки 
інноваційної діяльності; активізація інвес-
тиційно-інноваційної привабливості регіону 
тощо. 

Не менш важливим аспектом дослідження 
плодопереробних підприємств у регіональ-
ній інвестиційно-інноваційній системі є про-
ведення їх стратегічного аналізу. Оскільки 
найбільші виробничі потужності з переробки 
овочевої та плодоягідної продукції серед 
досліджуваних підприємств зосереджено у 
ТОВ «Аграна Фрут Україна», то доцільним є 
проведення більш детального аналізу на при-
кладі цього підприємства.

Для ТОВ «Аграна Фрут Україна» сформо-
вані довгострокові цілі – зайняти першість 
на ринку у Вінницькій області, розширити 
діяльність по всій території України, створити 
зв’язки з новими закордонними партнерами. 
Головною середньостроковою ціллю цього 
підприємства сьогодні є збільшення обсягів 
надання послуг за рахунок розширення клі-
єнтської бази. Що стосується короткостро-
кових цілей, то ТОВ «Аграна Фрут Україна» 
планує удосконалити систему розрахунків, 

розробити ефективну рекламну політику, вдо-
сконалити систему збуту тощо.

З метою вдосконалення системи інвес-
тиційного забезпечення підприємства нами 
пропонується структура відділу економічних 
відносин та інвестицій підприємства, що скла-
дається з 5 секторів:

1. Залучення і супровід інвестицій: 
– залучення інвесторів; 
– консультування (підтримка під час прохо-

дження дозвільних та адміністративних про-
цедур, необхідних для інвестування); 

– постінвестиційний моніторинг [15, с. 12]. 
2. Дослідження та аналітична робота: 
– дослідження та аналіз інвесторів 

(вивчення привабливих кластерів і цільових 
інвесторів); 

– розроблення бази даних інвесторів; 
– співпраця з іншими аналітичними уста-

новами (налагодження тісних зв’язків з між-
народними і внутрішніми бізнес- і науково-
дослідними організаціями) [16, с. 14–15]. 

3. Промоція і маркетинг: 
– промоція інвестиційної привабливості під-

приємства (просування іміджу ТОВ «Аграна 
Фрут Україна» як привабливого бізнес-парт-
нера на зовнішніх ринках і створення позитив-
ного бренду підприємства); 

– розроблення інвестиційних та промоцій-
них матеріалів;

– організація заходів (семінарів, конферен-
цій і міжнародних виставок) та участь у захо-
дах інвестиційного спрямування. 

Таблиця 6
Оцінка сезонних коливань обсягу виробництва продукції  

на ТОВ «Аграна Фрут Україна» в 2014–2016 рр., тонн

Місяць Роки Разом  
за три роки

Середнє 
значення

Індекс 
сезонності, %2014 2015 2016

Січень 520,3 656,2 1040,8 2217,3 739,1 67,5
Лютий 550,7 680,6 1080,5 2311,8 770,6 70,4
Березень 560,2 697,6 1175,9 2433,7 811,2 74,1
Квітень 601,2 740,7 1190,8 2532,7 844,2 77,1
Травень 750,4 890,8 1356,3 2997,5 999,2 91,3
Червень 947,5 1025,9 1765,8 3739,2 1246,4 113,9
Липень 1023,4 1040,6 1914,6 3978,6 1326,2 121,2
Серпень 1074,0 1156,9 1956,4 4187,3 1395,8 127,5
Вересень 1300,1 1263,2 1896,3 4459,6 1486,5 135,8
Жовтень 1045,5 11 10,2 1760,0 3915,7 1305,2 119,3
Листопад 940,3 10 24,5 1620,5 3585,3 1195,1 109,2
Грудень 850,6 950,4 1242,1 3043,1 1014,4 92,7
Разом 10 164,2 11 237,6 18 000,0 39 701,8 – 1200,0
Середнє 
значення – – – – 1094,5 100,0

Джерело: розраховано автором за даними ТОВ «Аграна Фрут Україна» [9]
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4. Допоміжна інформація і мережі: 
– розроблення та управління базою даних 

про наявні у підприємства та регіону інвести-
ційні можливості (зони і можливості для інвес-
тування в наявну інфраструктуру); 

– моніторинг бази даних наявних конкурен-
тів; 

– створення механізмів підтримки. 
5. Адміністративна підтримка: 
– адміністративна діяльність (HR, управ-

ління фінансами, ІТ-підтримка); 
– планування та організація аудитів, пере-

вірок; 
– координування процесу закупівель. 
За умови наявності на підприємстві підроз-

ділу з економічного розвитку чи фахівців, від-
повідальних за питання економіки, важливим 
є проведення оцінки своїх нинішніх дій з еко-
номічного розвитку та визначення рівня від-
повідності наявної структури цілям створення 
робочих місць та підвищення економічного 
добробуту. 

З метою проведення ефективної реоргані-
зації чи створення дієвого підрозділу з еконо-
мічного розвитку пропонуємо низку основних 
етапів:

1) ґрунтовний аналіз та дослідження наяв-
ного на підприємстві стану виконання функцій 
економічного розвитку;

2) визначення обсягу трудових та фінан-
сових ресурсів, необхідного для ефективної 
роботи підрозділу;

3) розроблення основних завдань для 
нового чи реорганізованого підрозділу з еко-
номічного розвитку;

4) визначення параметрів, за якими оціню-
ватиметься ефективність роботи такого під-
розділу;

5) забезпечення внутрішніх економічних 
відносин з іншими функціональними підрозді-
лами підприємства;

6) сприяння активному навчанню працівни-
ків підрозділу з економічного розвитку;

7) забезпечення постійного контролю за 
роботою новоствореного чи реорганізованого 
підрозділу. 

Із проведеного аналізу бачимо, що ТОВ 
«Аграна Фрут Україна» дотримується стра-
тегії стабілізації. Проте для утримання кон-
курентних позицій на ринку стратегічна 
спрямованість діяльності підприємством 
вбачається в удосконаленні організаційно-
економічного механізму діяльності, випуску 
нових видів продукції, покращенні системи 
інвестиційного забезпечення, а тому необ-

хідне розроблення стратегії інвестиційно-
інноваційного розвитку.

Висновки з цього дослідження. Лідерами 
серед плодопереробних підприємств Вінниць-
кої області вже багато років поспіль залиша-
ються ПрАТ «Могилiв-Подiльський консервний 
завод», ПрAT «Вiнницький завод фруктових 
концентратiв i вин», ПрАТ «Вiнницька харчос-
макова фабрика», ТОВ «Агранаа Фрут Укра-
їна», ТОВ «Пфаннер-Бар», ТОВ «Екосфера». 
Саме ці підприємства є провідними вироб-
никами плодоовочево-переробної продукції 
регіону, які функціонують на ринку протягом 
тривалого періоду. 

Спираючись на результати проведеного 
аналізу діяльності плодопереробних під-
приємств Вінницької області, було виявлено 
низький рівень їхньої інвестиційно-інновацій-
ної активності. Доведено, що формування 
ефективної інтегрованої системи товарови-
робників у межах регіональної інвестиційно-
інноваційної системи можливе на основі ство-
рення дієвої схеми взаємодії підприємств 
відповідної спеціалізації, які об’єднані одним 
технологічним процесом, а кінцевий продукт 
є спільним досягненням діяльності всіх учас-
ників об’єднання.

При цьому саме інноваційно активні пере-
робні підприємства є складником системи 
інноваційного потенціалу регіону та форму-
ють його конкурентні переваги і підвищують 
рівень інвестиційної привабливості.

Отже, до основних завдань сучасного 
етапу розвитку плодопереробних підпри-
ємств варто віднести підвищення якості під-
приємницьких ресурсів, формування опти-
мальних господарських зв’язків, які дають 
змогу ефективно управляти сировинними і 
товарними потоками, впровадження нововве-
день і новацій на підприємствах галузі та їх 
технічне переозброєння з метою досягнення 
конкурентних переваг тощо. 

За рахунок зміни технологічної та відтво-
рювальної структури капітальних вкладень у 
галузь можливо досягти швидкого оновлення 
матеріально-технічної бази та основних 
виробничих фондів у переробній промис-
ловості. У результаті реалізації ефективних 
управлінських рішень щодо перерозподілу 
інвестицій та використання зазначеної від-
творювальної структури вдасться не тільки 
покращити можливості експлуатаційного 
потенціалу  шляхом технічного переосна-
щення підприємств, а й на 100% заповнити 
переробні потужності виробників.
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Логістична підтримка інноваційних проектів  
на підприємствах зернопродуктового підкомплексу

Гужвенко С.М.
старший викладач кафедри логістики

та виробничого менеджменту
Сумського національного аграрного університету

У статті визначено основні задачі логістики та основні переваги застосування логістичної системи в управ-
лінні інноваційною діяльністю підприємств. Виділено основні сучасні тенденції, які ставлять актуальність ло-
гістики у список пріоритетних завдань менеджменту. Обґрунтовано необхідність застосування логістичного 
підходу на сільськогосподарських підприємствах, зокрема її інтеграції на різних етапах інноваційної діяльнос-
ті. Визначено та обраховано фінансово-економічні чинники вибору оптимального варіанта зберігання зерна.

Ключові слова: логістика, інновації, планування, інноваційні технологій, зерно, зберігання зерна, зернос-
ховище, мішки-рукави, силобеги.

Гужвенко С.М. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

В статье определены основные задачи логистики и основные преимущества применения логистической 
системы в управлении инновационной деятельностью предприятий. Выделено основные современные тен-
денции, которые ставят актуальность логистики в список приоритетных заданий менеджмента. Обоснована 
необходимость применения логистического подхода на сельскохозяйственных предприятиях, в частности ее 
интеграции на разных этапах инновационной деятельности. Определены и обсчитаны финансово-экономи-
ческие факторы выбора оптимального варианта хранения зерна.

Ключевые слова: логистика, инновации, планирование, инновационные технологий, зерно, хранение 
зерна, зернохранилище, мешки-рукава, силобеги.

Huzhvenko S.M. THE LOGISTIC SUPPORT OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE ENTERPRISES OF THE 
GRAIN PRODUCT COMPLEX

There were determined the main tasks of logistics and the main advantages of using a logistics system in the 
management of innovative activities of enterprises in the article. There were pointed out the basic modern tenden-
cies which put the urgency of logistics in the list of priority tasks of management. There was grounded the necessity 
of application of the logistic approach at the agricultural enterprises, in particular its integration in different stages of 
innovative activity. There were defined and calculated financial and economic factors of choosing the optimal grain 
storage option.

Keywords:  logistics, innovations, planning, innovative technologies, grain, grain storage, granary, IPESA-Silo.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Запорукою ефективного функціо-
нування будь-якого підприємства в нинішніх 
умовах господарювання є використання ним 
сучасних інноваційних технологій виробни-
цтва. Завдяки поглибленню інтеграції вітчиз-
няної економіки у світовий економічний 
простір інноваційними розробками можуть 
скористатися як приватні домогосподарства 
чи фермерські підприємства, так і великі сіль-
ськогосподарські підприємства.

Для успішного запровадження сучасних 
інноваційних технологій підприємству необ-
хідно провести значну планову роботу щодо 
інтеграції таких технологій у власне виробни-
цтво. Для досягнення цієї мети сьогодні вкрай 
актуальним є використання основних управ-
лінських напрацювань на засадах логістики 

як новітнього науково-практичного напряму, 
спрямованого на підвищення ефективності 
діяльності підприємств зернопродуктового 
підкомплексу за рахунок оптимізації логістич-
них витрат, а отже, і на збільшення їх прибут-
ковості та покращення фінансово-економіч-
них показників.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сьогодні значна кількість вітчизняних 
науковців наголошує на необхідності логіс-
тичного підходу до управління інноваційним 
розвитком вітчизняного підприємства. Так, 
Л. Вовк [1] відносить використання логістики 
до стратегії інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств. А. Гончарук [2] у 
своїх наукових дослідженнях також наголо-
шує на доцільності застосування логістичного 
управління під час здійснення інноваційної ЕК
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діяльності вітчизняними підприємствами. 
Слід згадати здобутки і багатьох інших вітчиз-
няних вчених, які зробили значний внесок у 
розвиток логістики як особливої сфери управ-
лінської діяльності. Йдеться про таких нау-
ковців, як, зокрема, Б. Анікін, А. Гаджинський, 
Є. Крикавський, Ю. Неруш, М. Окландер, 
Ю. Пономарьова, А. Семененко. Питанням 
управління інноваційною діяльністю із засто-
суванням аспектів логістики свої дослідження 
присвятили Н. Чухрай, Л. Фролова, Е. Голі-
кова, М. Недужко, Д. Стаханова та інші вчені.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
досить значну теоретичну базу наукових 
досліджень в галузі управління інновацій-
ною діяльністю на засадах логістики, значна 
кількість аспектів залишається недостатньо 
вивченою й потребує глибших досліджень. 
Для розв’язання теоретичних i практичних 
завдань у вищезазначеній сфері необхідні 
вагомі практичні напрацювання. Тому нині є 
досить актуальними практичні розробки алго-
ритмів планування та забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств на інно-
ваційних засадах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою роботи є актуа-
лізація логістичної підтримки під час запрова-
дження інноваційних проектів для вітчизняних 
аграрних підприємств – виробників зернової 
продукції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні більшість малих та серед-
ніх сільськогосподарських підприємств досить 
мало уваги приділяє логістичній ефективності 
своєї діяльності. Така поведінка досить аргу-
ментовано пояснюється додатковими фінан-
совими витратами на формування необхідної 
логістичної інфраструктури підприємства. 
Це і необхідність модернізації внутрішньо-
виробничої і складської інфраструктури, 
запровадження інформаційних технологій 
для ефективного управління матеріальними 
і фінансовими потоками, організація інтегра-
ційної взаємодії з іншими товаровиробниками 
та провайдерами логістичних послуг [1, с. 10].

Констатований інноваційний розвиток 
аграрного сектору економіки визначається 
основними складовими цього процесу, а саме 
науковими дослідженнями та впровадженням 
їх результатів у виробництво.

Але слід зазначити, що досить багато 
вітчизняних вчених та дослідників іннова-
ційної сфери по-різному трактують поняття 
«інновація». Залежно від об’єкта і предмета 

дослідження інновації можна розглядати як 
зміни, як процес та як результат:

1) інновація розглядається як зміни в тех-
ніці, технології, економіці тощо;

2) інновація розглядається як процес вве-
дення новизни;

3) інновація розглядається як результат 
людської діяльності у вигляді нових продук-
тів, технологій, методів тощо [2, с. 2].

Найбільш повною мірою термін «іннова-
ції» розкритий у статті 1 Закону України «Про 
інноваційну діяльність», де інновації нада-
ється універсальне визначення: «інновації – 
новостворені (застосовані) і (або) вдоскона-
лені конкурентоздатні технології, продукція 
або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і 
(або) соціальної сфери» [3, с. 1].

Отже, сама по собі нова ідея, відображена 
в схемах, кресленнях – це ще не інновація, 
якщо ця ідея не втілена у використання на 
практиці на виробництві. Тільки реалізовані в 
новій продукції або процесах нові ідеї назива-
ються інноваціями [2, с. 2].

Реалізація інноваційної діяльності здій-
снюється за певною послідовністю і супрово-
джується на кожній стадії відповідними мате-
ріальними і грошовими потоками, що робить 
правомірним застосування для управління 
нею концептуальних підходів логістики. Логіс-
тика здійснює управління потоковими про-
цесами на основі використання логістичних 
принципів, так званих 7П. Мається на увазі 
створення й постачання товару в потрібний 
час і місце, оптимальної кількості і якості з 
мінімальними витратами на розробку, виго-
товлення, упакування й рух. Логістичні прин-
ципи дають змогу виконати управлінські 
завдання більш ефективно, ніж просте управ-
ління. Зазначені принципи можна з успіхом 
перенести й у сферу управління інновацій-
ною діяльністю. Однак кращого результату 
можна досягти, якщо чітко визначити, якого 
роду ефекту можна досягти від такого інтегру-
вання з огляду на зміст планованих інновацій-
них змін, характер інновацій, цілі інноваційної 
діяльності тощо. Це потребує попереднього 
аналізу впливу логістики на процес реалізації 
інновацій залежно від їх типів [2, с. 3].

Також слід зазначити, що, на думку С. Фір-
сової, вибір стратегії інноваційного розвитку 
підприємства залежить від величини іннова-
ційного потенціалу [4, с. 203]. Так, підприєм-
ства можуть обрати стратегію інноваційного 
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розвитку, спираючись на співвідношення 
наявних і бажаних ресурсів.

Функціональними сферами логістики 
у зернопродуктовому підкомплексі АПК є 
виробництво зерна, його реалізація зерно 
виробниками, а також, відповідно, закупівля 
переробниками, зберігання з можливою пере-
валкою у портах для експорту, переробка зер-
нової маси на борошно, крупи, комбікорми, 
реалізація переробленої продукції у відпо-
відні сфери харчової промисловості, для яких 
вона є сировиною. Запорукою високих кін-
цевих показників є ефективне використання 
нових інноваційних технологій в процесі збе-
рігання зерна.

Також слід звернути увагу на те, що біль-
шість областей України збір урожаю має 
вищий, ніж є у наявності потрібні сертифіко-
вані зерносховища. Так, наприклад, Сумська 
область забезпечена наявними зерносхови-
щами лише на половину (49,1% від потреби 
для зберігання всього врожаю зернових та 
олійних культур) [5, с. 28].

В ідеальному варіанті в кожному господар-
стві для зберігання власного врожаю зерно-
вих та олійних культур повинно бути власне 
сучасне зерносховище. Але, на жаль, брак 
фінансових ресурсів і відсутність дієвих про-
грам державної підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників не дають змогу всім 

Таблиця 1
Перелік найближчих елеваторів Сумської області для зберігання зерна 

сільськогосподарським підприємством

Назва елеватора Потужність,  
тис. т

Власник 
елеватора

Місце розташування 
елеватора

Відстань до 
елеватора, 

км

Степанівська філія 
Компанії «Райз» 488 “UkrLandFarming”

Сумська область, 
Сумській район,  
смт. Степанівка

109

Вирівське ХПП 67 Інвестиційна 
молочна компанія

Сумська область, 
Білопільський район, 

с. Білани
134

Низівський елеватор 
«Зернова Індустрія» 63,3 «Авіс Украгро»

Сумська область, 
Сумській район,  

смт. Низи
93

Сумський КХП 62,1
Державна продо-
вольчо-зернова 

корпорація Укра-
їни (ДПЗКУ)

Сумська область,  
м. Суми 96

Лебединське ХПП 53 “Glencore” Сумська область,  
м. Лебедин 76

Кириківське ХПП 45,5 ПрАТ «Кириків-
ське ХПП»

Сумська область, 
Великописарівський 
район, смт. Кириківка

39

Охтирський КХП  
(вул. Армійська) 43 Держрезерв Сумська область,  

м. Охтирка 20

Крук 27 ТОВ «КРУК» Сумська область,  
м. Лебедин 76

Білопільський еле-
ватор 23,5 “NCH Capital”

Сумська область, 
Білопільський район, 

м. Білопілля
141

Сумський КХП 
(Головашівська діль-
ниця)

23
Державна продо-
вольчо-зернова 

корпорація Укра-
їни (ДПЗКУ)

Сумська область, 
Сумській район,  
с. Степаненкове

117

Ульяновський зерно-
комплекс АСГ 12 ТОВ «Агро Солю-

шенс»
Сумська область, 

Білопільський район, 
смт. Ульянівка

140

Охтирський КХП 
(вул. Залізнична) 10 Держрезерв Сумська область,  

м. Охтирка 20

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [6]
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виробникам зерна будувати власні сучасні 
зерносховища.

Для відображення логістичного алгоритму 
підтримки прийняття рішення про викорис-
тання новітніх інноваційних розробок у влас-
ній діяльності та результатів проведених нами 
досліджень будемо використовувати фактичні 
дані сільськогосподарського підприємства 
Сумської області, що здійснює виробництво 
зернових та соняшнику.

Так, використовуючи онлайн-ресурс «Карта 
елеваторів України» [6], а також інтерактивний 
додаток «Мапи Google», ми визначили най-
ближче розташовані до нашого підприємства 
зернозберігаючі потужності із зазначенням 
їх форми власності, обсягу, місця розташу-
вання та відстані до елеватора від с. Сонячне 
(Охтирський район Сумської області), де роз-
ташовано досліджуване нами підприємство 
(табл. 1).

Проаналізувавши отримані результати, 
слід зазначити, що найбільш прийнятними 
для зберігання врожаю досліджуваного нами 
підприємства є Охтирський КХП (вул. Армій-
ська) та Охтирський КХП (вул. Залізнична), 
але, звертаючи увагу на їх обсяги, а це 43 та 

10 тис. тон відповідно, можна констатувати, що 
їх може не вистачити для забезпечення збе-
рігання врожаю нашого підприємства. А тому 
також слід розглянути елеваторні потужності 
Степанівської філії компанії «Райз», але, на 
жаль, вона знаходиться на відстані 109 км від 
с. Сонячне, в якому розташоване наше під-
приємство.

Нами також були проаналізовані найближчі 
елеваторні потужності Харківської та Полтав-
ської областей (табл. 2).

Так, найбільш прийнятним для зберігання 
зерна для досліджуваного нами підприємства 
на території Харківської області є Гутянський 
елеватор, який розташований у селі Губарівка 
Богодухівського району. Власником цього 
елеватора є агрохолдинг «Кернел», відстань 
до цього елеватора становить лише 36 км. 
Але це також ризикова ситуація, адже «Кер-
нел» є однією з найбільших вітчизняних ком-
паній, що виробляє та експортує як зернові, 
так і олійні культури, а отже, його потужності 
можуть використовуватися здебільшого лише 
для власних потреб.

Найбільш прийнятним для зберігання 
зерна власного врожаю для досліджуваного 

Таблиця 2
Перелік найближчих елеваторів Харківської та Полтавської областей  

для зберігання зерна підприємством

Назва елеватора Потужність, 
тис. т

Власник 
елеватора

Місце розташування 
елеватора

Відстань 
до 

елеватора, 
км

Харківська область

Гутянський елеватор 169,7 «Кернел Груп»
Харківська область, 

Богодухівський район,  
с. Губарівка

36

«Власовський 
мірошник» 85 “NCH Capital”

Харківська область, 
Нововодолазький район, 

с. Палатки
110

Полтавська область

Гадяцький елеватор 152 ТОВ «АГРО-
ТРЕЙД»

Полтавська область, 
Гадяцький район,  

м. Гадяч
104

Миргородська 
ділянка Полтавська 
ХПП

134,2 «Кернел Груп» Полтавська область,  
м. Миргород 136

«Грейн Інновейшн 
Системз» 125 «Агротех-гаран-

тія»
Полтавська область,  

м. Миргород 136

Полтавський КХП 
(Хлібна база № 88) 90 Мінагропрод

Полтавська область, 
Чутовський район,  
смт. Скороходове

73,4

Мар’янівска філія 
НІБУЛОНа 76,8 ТОВ СП «НІБУ-

ЛОН»
Полтавська область, 

Гребенковський район,  
с. Мар’янівка

134

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [6]
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нами підприємства на території Полтавської 
області є Полтавський КХП (Хлібна база № 88) 
потужністю 90 тис. тон, який розташований на 
відстані 74 км від нашого підприємства. Цей 
елеватор підпорядковується Міністерству 
аграрної політики та продовольства Укра-
їни. Також прийнятним є Гадяцький елеватор 
потужністю 152 тис. тон, який розташований 
в м. Гадяч. Але відстань до нього становить 
104 км від місця розташування досліджува-
ного нами підприємства, що є досить значною 

для перевезення власного врожаю на збері-
гання.

Використовуючи аналітичні дані (рис. 1), 
можемо стверджувати, що в динаміці ціни 
на перевезення тони вантажу на території 
України на 1 км коливаються в межах 18– 
23 грн./км [7].

Маючи фактичні дані з виробництва та реа-
лізації зернової продукції в досліджуваному 
нами підприємстві, можемо порахувати його 
транспортні витрати на перевезення власного 

Таблиця 3
Вартість перевезення зернової продукції підприємством для зберігання до 

визначеного елеватора

Культури і групи 
культур

В
ар

ті
ст

ь 
 

пе
ре

ве
зе

нн
я 

то
ни

 
ва

нт
аж

у,
 г

рн
.

В
ар

ті
ст

ь 
пе

ре
ве

зе
нн

я 
вр

ож
аю

 н
а 

Гу
тя

нс
ьк

ий
 е
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ва
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р,

 
ти

с.
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рн
., 
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дс
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нь

 
ст
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ь 

36
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м
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ь 
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а 
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В
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ті
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я 
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О
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й 

КХ
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ь2

0 
км

В
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ь 
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я 
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 н
а 

С
те
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ні
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м
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ні
ї «

Ра
йз

»,
 

ти
с.

 г
рн

., 
ві

дс
та

нь
 

ст
ан

ов
ит

ь 
10

9 
км

Зернові та соняшник 22,9 2 388,8 2 587,9 1 327,1 7 232,8
зокрема:
 – пшениця 22,9 990,9 1 073,5 550,5 3 000,2
 – кукурудза на зерно 22,9 656,7 711,4 364,8 1 988,3
 – ячмінь 22,9 394,4 427,3 219,1 1 194,3

Соняшник 22,9 346,8 375,7 192,7 1 050,0
Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [7]

Таблиця 4
Вартість зберігання зернової продукції підприємством на елеваторі

Культури і групи 
культур

О
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ії 

дл
я 

зб
ер

іг
ан

ня
,  

т

В
ар

ті
ст

ь 
пр

ий
м

ан
ня

 
та

 з
ва

ж
ув

ан
ня

,  
гр

н.
/т

В
ар

ті
ст

ь 
зб

ер
іг

ан
ня

,  
гр

н.
/т

/м
іс

.

В
ар

ті
ст

ь 
ві

дв
ан

та
ж

ен
ня

  
на

 а
вт

от
ра

нс
по

рт
,  

гр
н.

/т
В

ит
ра

ти
 н

а 
пр

ий
м

ан
ня

 т
а 

зв
аж

ув
ан

ня
,  

ти
с.

 г
рн

.

В
ит

ра
ти

 н
а 

зб
ер

іг
ан

ня
,  

ти
с.

 г
рн

./м
іс

.

В
ит

ра
ти

 н
а 

ві
дв

ан
та

ж
ен

ня
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ра
нс

по
рт

, 
ти

с.
 г

рн
.

Зернові та соняшник 3 088
зокрема:
 – пшениця 1 288 25,0 60,0 120,0 32,2 77,3 154,5
 – кукурудза на зерно 846 25,0 60,0 120,0 21,2 50,8 101,6
 – ячмінь 450 25,0 60,0 120,0 11,3 27,0 54,0

Соняшник 421 25,0 60,0 120,0 10,5 25,2 50,5
Всього, тис. грн. 75,1 180,3 360,6
Разом витрати на зберігання зерна, тис. грн. 616,1

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [9]
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врожаю до найближчого прийнятного місця 
зберігання (табл. 3).

Так, найменше витрат на перевезення 
підприємство витратить за умови збері-
гання зерна на Охтирському КХП, відстань 
до якого становить 20 км, витрати складуть 
1 327,1 тис. грн., а найбільше витрат – за 
умови перевезення до Степанівської філії 
компанії «Райз», відстань становить 109 км, а 
витрати складуть 7 232,8 тис. грн.

Сучасний елеваторний комплекс надає 
повний спектр послуг щодо доробки, збері-
гання, відвантаження та проведення лабо-
раторних досліджень зернових та олійних. 
Так, доробка зерна до товарних кондицій 
включає очищення, сушіння, вентиляцію та 
охолодження. Сьогодні з усього обсягу зібра-
ного врожаю зернових 25–30% потребують 
сушіння, а 80–90% – очистки від смітних домі-
шок [8].

Використовуючи тарифи на послуги еле-
ватора [9], ми можемо порахувати витрати 
під час приймання та зважування, зберігання 
протягом місяця, а також відвантаження зер-
нових (табл. 4).

Отже, порахувавши витрати на транспорту-
вання зернових до найпридатніших елеватор-
них потужностей (табл. 3), а також витрати на 
зберігання на елеваторі (табл. 4), ми можемо 
порахувати загальну суму витрат, що понесе 
підприємство для зберігання власного вро-
жаю. Так, витрати на транспортування колива-
ються від 1 327,1 тис. грн. до 7 232,8 тис. грн., 
витрати на зберігання за 1 міс. становлять 
616 тис. грн. Разом сума витрат коливається 
від 1 943 тис. грн. до 7 849 тис. грн., що є 
досить значною для підприємства. А тому ми 
пропонуємо звернути увагу на альтернативні, 
більш дешевші та досить інноваційні способи 
зберігання зерна власного врожаю.

Сьогодні в Україні відбуваються досить 
потужні інтеграційні процеси, завдяки яким 

з’являються можливості використовувати 
сучасні технологічні розробки, які вже досить 
апробовані та широко використовуються в 
інших країнах, а також можуть бути адапто-
вані та використані в наших умовах. До таких 
інноваційних технологій зберігання зернового 
матеріалу ми можемо віднести технологію 
зберігання зерна в герметичних гнучких полі-
етиленових мішках-рукавах (силобегах), яка 
з’явилася у 2000 році в Аргентині, до речі, 
також через нестачу елеваторних потужнос-
тей. Нині третина вирощуваного в Аргентині 
зерна зберігається саме у такий спосіб.

Технологія ґрунтується на тому, що у 
замкнутому середовищі, яким є поліетиле-
новий рукав, у процесі дихання зерна посту-
пово збільшується концентрація вуглекислого 
газу. Внаслідок цього мікроклімат усередині 
пластикового мішка змінюється і стає неспри-
ятливим для розвитку шкідників, а, оскільки 
герметичність мішка запобігає потраплянню 
повітря, цей ефект гарантовано зберігається 
протягом усього періоду зберігання. Змінена 
атмосфера зменшує біологічну активність 
як самого зерна, так і його шкідників. Нова 
атмосфера стійко тримається протягом дов-
гого часу, запобігаючи розмноженню мікроор-
ганізмів і підвищенню температури, що забез-
печує довготривале зберігання [10].

Актуальність використання мішків-рукавів 
із позицій логістичного управління пов’язана зі 
сезонністю зерновиробництва, оскільки пікові 
навантаження на автоперевізників і надлиш-
кова пропозиція нового урожаю підвищують, 
відповідно, транспортні тарифи й знижують 
закупівельні ціни на зерно. Не завжди також 
вдається висушити зерно до потрібних кон-
дицій через погодні умови, оскільки збирання 
багатьох зернових припадає на осінній період, 
природне сушіння зерна значно ускладню-
ється, а використання сушильного обладнання 
пов’язано з дорогими теплоносіями.

Поліетиленовий мішок-рукав є рукавом 
діаметром 2,75–3,75 м, завдовжки 60 м, міст-
кістю до 200 т зерна. Але він може бути роз-
різаний на частини.

Провівши власні дослідження (табл. 5) 
щодо ефективності зберігання зерна в мішках-
рукавах та порівняння цієї технології з іншими 
варіантами зберігання, ми дійшли висновку, 
що такий варіант зберігання власного врожаю 
зернових для малого або середнього госпо-
дарства (з потужністю виробництва зернових 
на рівні 3 000 тон) є оптимальним варіантом 
як з фінансової, так і з логістичної точок зору.

Отже, технологія зберігання зерна в поліе-

Рис. 1. Динаміка цін на перевезення тони 
вантажу протягом 2016 року

Джерело: опрацьовано автором на основі [7]



243

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

тиленових мішках-рукавах є альтернативним 
варіантом для багатьох зерновиробників, що 
не мають власних зернозберігаючих потуж-
ностей і зіштовхуються з проблемою дефіциту 
транспортних засобів й відсутністю доступних 
послуг лінійних елеваторів.

Висновки з цього дослідження. Аграрна 
логістика стає одним із найбільш дієвих 
інструментів інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств і розвинутої рин-
кової економіки.

Планування, координація й ефективна 
реалізація заходів щодо інноваційного роз-
витку сільськогосподарських підприємств є 
невід’ємними частинами кінцевого успіху та 

високої конкурентоспроможності цих підпри-
ємств. Згідно з даними міжнародної статис-
тики логістичні витрати складають майже 
20% кінцевої вартості продукції. Таким чином, 
мінімізація логістичних витрат та адаптація 
підприємств до сучасного механізму логістики 
відкривають можливості отримання значної 
конкурентної переваги як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках збуту.

Перспективами подальших досліджень є 
розробка ефективних механізмів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств сіль-
ського господарства в сучасних ринкових 
умовах на засадах інноваційної стратегії їх 
розвитку.
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Діагностика дієвості інструментів мерчандайзингу 
роздрібних мереж формату “drogerie”

Данкеєва О.М.
викладач кафедри маркетингу та менеджменту

Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

У статті наведено алгоритм побудови діагностики дієвості інструментів мерчандайзингу роздрібних мереж 
формату “drogerie” за допомогою аналітичного та графічного способів, а також визначено можливості під час 
його використання роздрібними торговельними мережами.

Ключові слова: роздрібні мережі, інструменти мерчандайзингу, параметрична експертна оцінка, коефіці-
єнт, діагностика, торгівля.

Данкеева О.Н. ДИАГНОСТИКА ДЕЙСТВЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ МЕРЧАНДАЙЗИНГА РОЗНИЧНЫХ 
СЕТЕЙ ФОРМАТА “DROGERIE”

В статье приведен алгоритм построения диагностики действенности инструментов мерчандайзинга роз-
ничных сетей формата “drogerie” при помощи аналитического и графического способов, а также определены 
возможности при его использовании розничными торговыми сетями.

Ключевые слова: розничные сети, инструменты мерчандайзинга, параметрическая экспертная оценка, 
коэффициент, диагностика, торговля.

Dankeіeva O.M. DIAGNOSTICS OF EFFECTIVENESS OF INSTRUMENTS OF MERCHANDISING OF RETAIL 
NETWORKS OF THE DROGERIE FORMAT

The algorithm of creation of diagnostics of effectiveness of instruments of merchandising of retail networks of the 
“drogerie” format by means of analytical and graphic ways is given in article, and also opportunities at his use by 
retail chain stores are defined.

Keywords:  retail networks, instruments of merchandising, parametrical expert assessment, coefficient, diag-
nostics, trade.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Роздрібні торгівельні мережі, які 
представлені на ринку України, різняться різ-
номанітністю форматів. На думку експертів, 
найбільш динамічним є формат “drogerie”, 
який відрізняється націленістю на макси-
мально повне задоволення клієнта, ефектив-
ність якого досягається за рахунок наявності 
повного асортименту товарів, швидкої реакції 
на зміну попиту, доступними цінами, відсут-
ністю спеціальних умов зберігання, простою 
логістикою, близькістю до своїх покупців та 
застосуванням сучасних засобів до їх залу-
чення. Саме використання інструментів мер-
чандайзингу забезпечує мережам зростання 
кількості імпульсних купівель, часу знахо-
дження покупців у магазині, залучення нових 
покупців, що, врешті-решт, забезпечує збіль-
шення обсягів продажу та зростання прибутку. 
З огляду на це діагностика дієвості інструмен-
тів мерчандайзингу роздрібних мереж є без-
заперечною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням застосування роздріб-

ними торговельними мережами інструментів 
мерчандайзингу займалась низка вітчиз-
няних вчених, такі як, зокрема, В.В. Апопій, 
І.М. Мельник, Ю.М. Хомяк, В.В. Тягунова, 
Ю.В. Лісіца, О.О. Дима, О.В. Памбухчиянц, 
А.В. Чернишова. У своїх дослідженнях вони 
неодноразово доводили соціально-еконо-
мічний ефект від застосування інструментів 
мерчандайзингу мережами та прогнозували 
подальший їх розвиток.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але питання діагнос-
тики дієвості інструментів мерчандайзингу 
за допомогою аналітичних методів потребує 
подальшого опрацювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у тому, щоб 
побудувати алгоритм діагностики дієвості 
інструментів мерчандайзингу роздрібними 
мережами формату “drogerie” за допомогою 
аналітичного та графічного способів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно з даними розвідок аналітич-
них інтернет-видань [1–6] формат “drogerie” в ЕК
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Україні представлений 20 національними роз-
дрібними мережами, проте стабільний ріст за 
останній рік з них показують 17. Найпоширені-
шими мережами формату на 2016 рік є мережі 
“Watsons” і “EVA”, які охоплюють 24 області, 
що дає їм змогу займати 24% та 23% ринку 
визначеного формату.

Проведене статистичне дослідження 
показало, що з 2008 року до 2016 року кіль-
кість магазинів формату “drogerie” в Україні 
збільшилась у 76 разів (з 442 до 33 702), їх 
торговельна площа збільшилася майже на 
300% (з 87 000 м2 до 245 565 м2). Порівняно 
з 2015 роком сумарна торгова площа, яку 
займають мережі “drogerie”, у 2016 році збіль-
шилася до 245 565 м2, що на 10%, або більш 
ніж на 22 тис. м2 більше, ніж у 2015 році. На 
думку експертів, значну роль у зростанні 
та закріпленні позицій на ринку відіграють 
широке впровадження та застосування сучас-
них інструментів мерчандайзингу.

З метою виявлення дієвості інструментів 
мерчандайзингу роздрібних мереж пропону-
ємо побудувати алгоритм їх діагностики.

Основними методами, за допомогою яких 
рекомендується діагностувати дієвість тех-
нологій мерчандайзингу, є аналітичний спо-
сіб, що полягає у визначенні інтегрованого 
факторного показника, а також графічний 
спосіб.

Використовуючи аналітичний спосіб, необ-
хідно побудувати матрицю, в якій визначимо 
за кожним інструментом (критерієм) параме-
тричну експертну оцінку та груповий (інтегро-
ваний) факторний показник інструментів мер-
чандайзингу роздрібних мереж. Вихідні дані 
для побудови матриці були визначенні групою 
незалежних експертів, яким було запропо-
новано за 5-бальною шкалою (5 – найкраща 
оцінка, 1 – найгірша оцінка) оцінити пара-
метри інструментів мерчандайзингу обра-
них мереж. Після чого було розраховано їх 
середню оцінку, яка була занесена у табл. 1. 

Також було визначено ранг фактору. Пара-
метрична експертна оцінка дієвості мер-
чандайзингу роздрібних мереж формату 
“drogerie” представлена у табл. 1.

Наступним кроком є визначення групового 
(інтегрованого) факторного показника обра-
них мереж. Його було визначено як добуток 
параметричної одиничної оцінки мережі і 
рангу аналізованого концептуального пара-
метру інструмента мерчандайзингу [7]. Роз-
рахунок сумарної оцінки проводився за всіма 
груповими (інтегральними) факторами показ-
ників обраних мереж, що дає змогу визна-
чити коефіцієнт дієвості інструментів мер-
чандайзингу. Коефіцієнт дієвості інструментів 
мерчандайзингу (К д.і.м.) приймемо рівним 
одиниці для роздрібних мереж, які мають 

Таблиця 1
Параметрична експертна оцінка дієвості мерчандайзингу роздрібних мереж  

формату “drogerie”

№ Концептуальні параметри 
інструментів мерчандайзингу

Параметрична експертна оцінка дієвості 
мерчандайзингу
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1 Зручність місця знаходження 3,6 3,5 3,8 3,8 3,2 3,6 3,5 3,2 3,1 3,3 0,07
2 Зовнішній вигляд магазинів мережі 3,5 3,3 3,7 3,8 3,3 3,3 3,1 3,2 3,1 3,4 0,09

3 Зручність планування торговель-
ного залу 3 3 3,4 3,5 3,3 3,2 3 2,9 3 3 0,1

4 Цінова політика 3,1 3 3 2,5 3 2,9 3,05 3,1 3 3,05 0,2
5 Робота продавців, консультантів 2,8 3 3,2 3,2 3 3,1 2,8 2,7 2,9 2,8 0,08
6 Інтер’єр та атмосфера магазинів 2,5 2,7 2,8 3 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 0,1

7 Застосування сучасних техноло-
гічно-торговельних методів 2,9 2,8 2,9 2,7 2,6 2,9 2,6 2,8 2,6 2,7 0,1

8 Викладка товару 3,1 3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 0,08
9 Оптимальність асортименту 4 4,2 4 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 0,12

10 Реклама та POS-матеріали 3,7 3,6 3,4 3,6 3,5 3,3 3,4 3,3 3,4 3,5 0,06



246

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегро-
ваними факторними показниками. Для інших 
мереж розраховуємо його як відношення до 
найвищого рівня сумарної оцінки роздрібних 
мереж-лідерів. У табл. 2 представлено роз-
рахунок групового (інтегрованого) факторного 
показника та коефіцієнта дієвості інструмен-
тів мерчандайзингу.

Отже, розрахувавши коефіцієнт дієвості 
мерчандайзингу зазначених мереж аналі-
тичним способом, виявили, що досліджувані 
мережі залежно від рівня коефіцієнта, можна 
поділити на такі класи.

І клас – мережі, що мають найвищій кое-
фіцієнт дієвості інструментів мерчандайзингу. 
До нього належать роздрібні мережі “Watsons”, 
“EVA”, «Брокард Україна», «Космо». Зазна-
чені мережі отримали найвищі коефіцієнти 
завдяки:

– специфічному розпізнавальному фор-
мату, який приваблює споживачів;

– вдалому внутрішньому зонуванню мага-
зинів мережі, що сильно впливає на продаж 
та лояльність споживачів;

– розташуванню магазинів мереж у доступ-
них та зручних місцях, а саме великих торго-
вельних центрах зі значною кількістю відвіду-
вачів, у невеличких приміщеннях «спальних» 
районів, у трафікових місцях, тобто поряд зі 
станціями метро, зупинками міського тран-
спорту;

– стандартам мережі, яких дотримуються 
співробітники мереж;

– широкому асортименту та вдалій ціновій 
політиці;

– великій кількості магазинів мережі.
Відповідно до проведеного моніторингу цін 

на представлені товари, крім «Брокард Укра-
їна», мережі обрали споживачів цінових сег-
ментів «середній», «середній мінус». Проте, 
незважаючи на зменшення сегменту “luxury”, 
споживачів високого цінового діапазону, 

Таблиця 2
Матриця дієвості інструментів мерчандайзингу роздрібних мереж формату “drogerie”

№
Концептуальні 

параметри 
інструментів 

мерчандайзингу

Інтегрований (факторний) показник мерчандайзингу 
досліджуваних мереж

“E
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”
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»
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”
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о»
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t”
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”
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 і 
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к»

«К
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оч

ка
»
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ь-
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нь
»

«М
ар
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ет

»

1 Зручність місця знахо-
дження 0,252 0,245 0,266 0,266 0,224 0,252 0,245 0,224 0,217 0,231

2 Зовнішній вигляд мага-
зинів мережі 0,315 0,297 0,333 0,342 0,297 0,297 0,279 0,288 0,279 0,306

3 Зручність планування 
торговельного залу 0,3 0,3 0,34 0,35 0,33 0,32 0,3 0,29 0,3 0,3

4 Цінова політика 0,62 0,6 0,6 0,5 0,6 0,58 0,61 0,62 0,6 0,61

5 Робота продавців, кон-
сультантів 0,224 0,24 0,256 0,256 0,24 0,248 0,224 0,216 0,232 0,224

6 Інтер’єр та атмосфера 
магазинів 0,25 0,27 0,28 0,3 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,28

7
Застосування сучас-
них технологічно-тор-
говельних методів

0,29 0,28 0,29 0,27 0,26 0,29 0,26 0,28 0,26 0,27

8 Викладка товару 0,248 0,24 0,256 0,248 0,24 0,232 0,224 0,224 0,216 0,224

9 Оптимальність асорти-
менту 0,48 0,504 0,48 0,444 0,456 0,456 0,444 0,456 0,444 0,468

10 Реклама та POS-
матеріали 0,222 0,216 0,204 0,216 0,21 0,198 0,204 0,198 0,204 0,21

Сумарна оцінка 3,201 3,192 3,305 3,192 3,127 3,163 3,06 3,086 3,022 3,123
Коефіцієнт  
дієвості інструментів  
мерчандайзингу

0,969 0,966 1 0,966 0,946 0,957 0,926 0,934 0,914 0,945
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мережа «Брокард Україна» реалізовує про-
дукцію елітних брендів високої ціни та якості, 
що дає їй змогу поступово розширювати свою 
присутність на території країни.

Але, незважаючи на переваги над конку-
рентами, визначеним мережам-лідерам слід 
більше уваги приділяти розширенню торго-
вельних послуг та програмам лояльності для 
вже наявних та нових споживачів, оскільки 
через значну конкуренцію, яка відбувається 
у форматі, мережі можуть швидко втратити 
свої позиції лідерів.

ІІ клас складають мережі, що мають серед-
ній рівень дієвості інструментів мерчандай-
зингу, до них належать “Plus Market”, “Рrostor”, 
«Марафет».

Мережі цього класу незначно поступаються 
лідерам. Так, “Plus Market” та «Марафет» пра-
цюють на ринку України з 2015 року та 2016 року 
відповідно, що не завадило їм за досить 
обмежений час зайняти значну частку ринку.

ІІІ клас – це мережі, що мають низький 
рівень інструментів мерчандайзингу. До них 
належать мережі «Копійочка», «Шик і блиск», 
«Дінь-дінь», які займають ринок переважно 
центральних та західних областей, який, на 
думку аналітичних компаній, вважається най-
менш зайнятим, але дуже перспективним для 
розвитку.

Далі для аргументації попередніх розра-
хунків проведемо діагностику дієвості інстру-
ментів мерчандайзингу графічним методом.

Відповідно до графічного методу визна-
чення рівня дієвості інструментів мерчандай-
зингу полягає у побудові багатокутника дієвості.

Так, мережам, які, згідно з розрахунками, 
отримають найвищій рівень дієвості інстру-
ментів мерчандайзингу, відповідатиме бага-
токутник з максимальною площею Si. Площа 
багатокутника, який нас цікавить, може бути 
знайдена як сума площ всіх елементарних 
трикутників. Провівши вісі та зафіксувавши 
на них рівні значень кожного досліджуваного 
фактору під рівними кутами, площу кожного 
багатокутника обчислюють за формулою (1):
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де аі – значення і-го інтегрованого фактор-

ного показника по кожній з десяти представ-
лених роздрібних мереж, при цьому і = 10 
(десять інтегрованих факторів дієвості інстру-
ментів мерчандайзингу), а sin ∆ = 360, що за 
таблицею синусів дорівнює 0,588.

Проведемо розрахунки площ багатокутни-
ків обраних роздрібних мереж за формулою 
1, використовуючи дані табл. 2.
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Відповідно до одержаних результатів роз-
рахунків будуємо багатокутник дієвості інстру-
ментів мерчандайзингу досліджуваних роз-
дрібних мереж, поділивши їх на три класи 
(рис. 1, 2, 3).

Результати обчислень табл. 2, які стосу-
ються дієвості інструментів мерчандайзингу 
визначених роздрібних мереж, узагальнено у 
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табл. 3. Також до цієї таблиці внесемо резуль-
тати обчислень площин багатокутників для 
всіх роздрібних мереж. Занесені розрахунки 
проранжуємо відповідно до значень інте-
гралів, числові величини яких розташуємо у 
порядку зменшення.

Отже, за допомогою коефіцієнта рангової 
кореляції, запропонованою К. Спірментом 
[7, с. 114], встановлено майже функціональну, 
з незначними відхиленнями залежність між 
обома ранжованими розподілами мережами. 

Наочно залежність, яка простежується у 
порівнянні, представлена на рис. 4. Це свід-
чить про можливість використання цих мето-
дів для діагностики дієвості інструментів мер-
чандайзингу для роздрібних мереж.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, на основі проведених розрахунків 
обґрунтовано порівняння ранжованих розпо-
ділів роздрібних мереж за показниками діє-
вості інструментів мерчандайзингу, викона-
них за допомогою аналітичного та графічного 

Рис. 1. Багатокутник дієвості інструментів 
мерчандайзингу І класу аналізованих 
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Таблиця 3
Результати ранжування роздрібних мереж за показниками дієвості інструментів 

мерчандайзингу

№ Роздрібні мережі
Значення площі багатокутника 

дієвості інструментів 
мерчандайзингу

Коефіцієнт дієвості 
інструментів мерчандайзингу

(кв. од.) Ранг Значення Ранг 
1. “Watsons” 1 1 0,31 1
2. “EVA” 0,969 2 0,295 2
3. «Брокард» 0,966 3 0,294 3
4. «Космо» 0,996 3 0,29 4
5. “Рrostor” 0,957 4 0,28 5-6
6. “Plus Market” 0,946 5 0,281 6-5
7. «Марафет» 0,945 6 0,273 7
8. «Копійочка» 0,934 7 0,261 8-9
9. «Шик і блиск» 0,926 8 0,265 9-8

10. «Дінь-дінь» 0,914 9 0,260 10
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способів, що свідчить про їх достатню тотож-
ність. Обидва методи показали, що мережі 
“Watsons”, “EVA”, «Брокард Україна» значну 
увагу приділяють застосуванню інструментів 
мерчандайзингу, що забезпечує їм становище 
лідерів на ринку формату “drogerie”.

Застосування алгоритму діагностики діє-
вості мерчандайзингу дасть можливість мере-
жам:

– побачити наявне становище мережі на 
ринку, визначити своє місце серед конкурен-
тів;

– оцінити дію впливу кожного з інструмен-
тів мерчандайзингу на споживача у торго-
вельному залі;

– зміцнити цей вплив безпосередньо під 
час прийняття ним рішення щодо купівлі 
товару;

– проаналізувати дані діагностики, що 
може бути серйозним підґрунтям під час при-
йняття рішення управлінським персоналом 
щодо розвитку мережі;

– знайти інноваційні рішення у поєднанні 
технологій продажу з мерчандайзингом.
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У статті досліджено сутність ділової активності підприємства, висвітлено сукупність показників, за допомо-
гою яких можна визначити її рівень. Ділова активність суб’єкта господарювання допомагає уникнути кризових 
явищ у виробничо-фінансовій діяльності для забезпечення стійкого економічного зростання, а також зменшує 
ризик неуспіху в умовах економічної нестабільності ринкового середовища та конкуренції. Запропоновано 
кількісні та якісні параметри оцінки ділової активності підприємства. Доведено, що оцінка ділової активнос-
ті може бути здійснена шляхом визначення оптимального співвідношення між темпом зростання прибутку, 
доходу та активів. Підвищення темпів зростання основних показників в умовах ринку є одним з важливих 
завдань кожного підприємства, вирішення якого буде сприяти результативній діяльності суб’єкта господарю-
вання. Запропоновано основні шляхи зміцнення ділової активності підприємства.

Ключові слова: ділова активність підприємства, показники, «золоте правило економіки», оцінка ділової 
активності, фінансовий стан, оборотність.

Дончак Л.Г., Цихановская Е.М. ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ УКРЕПЛЕНИЯ
В статье исследована сущность деловой активности предприятия, освещена совокупность показателей, 

с помощью которых можно определить ее уровень. Деловая активность предприятия помогает избежать 
кризисных явлений в производственно-финансовой деятельности для обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста, а также уменьшает риск неуспеха в условиях экономической нестабильности рыночной среды и 
конкуренции. Предложены количественные и качественные параметры оценки деловой активности предпри-
ятия. Доказано, что оценка деловой активности может быть осуществлена путем определения оптимального 
соотношения между темпом роста прибыли, дохода и активов. Повышение темпов роста основных показа-
телей в условиях рынка является одной из важных задач каждого предприятия, решение которой будет спо-
собствовать результативной деятельности предприятия. Предложены основные пути укрепления деловой 
активности предприятия.

Ключевые слова: деловая активность предприятия, показатели, «золотое правило экономики», оценка 
деловой активности, финансовое состояние, оборачиваемость.

Donchak L.G., Tsihanovska O.M. BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AND ITS WAYS OF STRENGTH-
ENING 

In the article the essence of business activity, highlights a set of indicators by which to determine its level. Busi-
ness activity of an economic subject helps avoid crisis phenomena in manufacturing-financial activities for securing 
steady economic growth as well as decreases the risk of failure in the conditions of economic instability of market 
environment and competition. It has been proposed the quantitative and qualitative parameters of assessment of 
business activity of enterprise. It is proved that the assessment of business activity can be carried out by determining 
the optimum ratio between the rate of profit growth, income and assets. Increase in the rate of growth of basic indi-
cators in market conditions is one of the important goals of each enterprise, the solution of which will help successful 
activity of an economic subject. The basic ways of strengthening of the business activity of enterprises are offered.

Keywords:  business activity of the enterprise, indicators, “the golden rule of economics”, estimation of business 
activity, financial condition, turnover.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку еко-
номіки великого значення й надалі набу-
ває своєчасна та максимально адекватна 
оцінка фінансово-господарської діяльності 

господарюючих суб’єктів. У зв’язку з цим 
виникла потреба у дослідженні ділової 
активності як однієї з передумов забезпе-
чення ефективності господарювання під-
приємства.ЕК
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Глобалізація економічних процесів, висока 
конкуренція, нестабільність політичної ситуа-
ції в країні вимагають від підприємств постій-
ного пошуку все нових і нових шляхів підви-
щення їх фінансово-господарської діяльності. 
Саме достовірна та реальна оцінка ділової 
активності зможе адекватно оцінити серед-
овище, в якому функціонує підприємство, і 
власні можливості, виявити напрями мож-
ливих змін, пристосувати свій бізнес до цих 
умов, максимально використавши вкладені 
у діяльність підприємства ресурси і наявні у 
них потенційні можливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження ділової активності 
підприємства в умовах ринкових трансфор-
мацій присвячена значна кількість наукових 
публікацій, серед яких заслуговують на увагу 
праці Г.Ю. Ткачук, В.О. Мец, Г.В. Савицької, 
Є.М. Руденко, В.В. Бочарова, Л.В. Донцової, 
Г.І. Кіндрацької, О.В. Павловської та інших 
вчених.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
досягнуті здобутки науковців, не достатньо 
дослідженою й надалі залишається низка 
основних проблем. Зокрема, відсутність 
єдиного обґрунтованого підходу до оцінки 
ділової активності підприємства, методики 
розрахунку окремих показників, механізму 
зміцнення ділової активності тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тео-
ретичних аспектів ділової активності підпри-
ємства та пошук шляхів її зміцнення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Слід відзначити, що ділова актив-
ність є досить широким поняттям та охо-
плює майже всі основні сфери діяльності 
підприємства. Дослідження праць науковців 
щодо трактування поняття «ділова актив-
ність підприємства» свідчать про їхнє роз-
маїття й неузгодженість. Так, під діловою 
активністю розуміють комплексну характе-
ристику діяльності підприємства, яка міс-
тить в собі оцінку ступеня напруженості та 
виконання плану за всіма видами показни-
ків діяльності; сукупність зусиль, спрямо-
ваних на зростання прибутковості підпри-
ємства та його інвестиційної привабливості; 
пошук можливих резервів підвищення ефек-
тивності виробництва; аналіз ефективності 
використання трудових, нематеріальних та 
фінансових ресурсів; прагнення лідерства 
на ринку [1, с. 76]. Такої ж думки дотриму-
ється й Г.Ю. Ткачук [2, с. 89].

Варто погодитись з думкою про те, що 
ділова активність – це комплексна характе-
ристика діяльності підприємства, внутрішній 
рівень якої відображає ефективність вико-
ристання фінансово-господарських ресурсів 
підприємства та інтенсивність її зміни в часі, 
а зовнішній – зусилля підприємства, спрямо-
вані на забезпечення сталого економічного 
зростання досягнення лідерських позицій на 
ринку [3, с. 992].

Одночасно існують підходи, які під діловою 
активністю підприємства розуміють інтенсив-
ність його діяльності в напрямах мобілізації 
наявних ресурсів підприємства з метою забез-
печення економічного зростання та активності 
в зовнішньоекономічному середовищі, а від-
повідно до показників, які її характеризують, 
включають абсолютні показники виробничого 
потенціалу підприємства та показники ефек-
тивності його діяльності [4, с. 289].

Спираючись на проведений аналіз літе-
ратурних джерел і аналізуючи думки різних 
авторів щодо ділової активності, вважаємо, 
що під цією категорією слід розуміти складну 
характеристику бізнес-середовища підприєм-
ства, яка зумовлює його платоспроможність, 
фінансову стійкість та стабільність, а також 
визначає стан підприємства на ринку, забез-
печеність і ефективність використання усіх 
видів ресурсів та результати господарювання.

Виходячи з цього визначення, вважаємо, 
що для оцінки ділової активності необхідно 
перш за все надати системну та комплексну 
характеристику діяльності окремих суб’єктів 
господарювання, оцінити результативність 
функціонування підприємства з позиції рин-
кової економіки, враховуючи її потреби. 
Одним із важливих кроків під час оцінювання 
ділової активності є ринкова оцінка суб’єкта 
господарювання, яка є словесним описом 
діяльності та стану підприємства, окремими 
неформальними характеристиками або 
свого роду досьє на підприємство, що аналі-
зується. Це дасть змогу визначити надійність 
постачальників та покупців, а також конку-
рентів підприємства.

Поглиблений аналіз ділової активності 
включає оцінку як зовнішніх, так і внутрішніх 
факторів, що впливають на підприємство і на 
його ринкове оточення (рис. 1). Аналіз і оцінка 
внутрішньої ділової активності здійснюється у 
кількісному і якісному вимірах. Зокрема, якіс-
ними параметрами можуть бути широта рин-
ків збуту продукції; наявність продукції, що 
постачається на експорт; репутація підпри-
ємства; наявність стабільних постачальників і 
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споживачів; конкурентоспроможність продук-
ції, послуг, робіт тощо.

Кількісна оцінка проводиться за двома 
напрямами: 1) ступінь виконання плану за 
основними показниками, забезпечення зада-
них темпів їх росту; 2) рівень ефективності 
використання ресурсів підприємства.

У зовнішньому економічному середовищі 
активність підприємства може оцінюватися 
за такими кількісними параметрами, як зміна 
питомої ваги підприємства на ринку про-
дукції; масштаби партнерських відносин на 
внутрішньому та зовнішньому ринку країни; 
обсяг зовнішньоекономічного обігу; приріст 
кількості робочих місць; динаміка фондової 
активності.

Якісними параметрами ділової активності 
підприємств у зовнішньому економічному 
середовищі виступають імідж підприємства; 
соціальна активність підприємства, яка вира-
жається у його участі в розв’язанні складних 

соціальних завдань подолання безробіття, 
соціального захисту, формуванні соціальної 
інфраструктури у районах його місцезнахо-
дження; природоохоронна активність підпри-
ємства, яка передбачає створення екологічно 
чистих виробництв, фінансування рекреацій-
них програм, боротьбу зі шкідливими викидами 
та забрудненням навколишнього середовища.

Варто зазначити, що рівень ділової актив-
ності потрібно оцінювати не лише за досяг-
нутими на відповідний період економічними 
успіхами, якими б вражаючими вони не були. 
Пріоритетною є ділова активність страте-
гічного виміру, яка виражається за стійкістю 
економічного зростання. Очікувану стійкість 
можна досягнути, лише забезпечивши при-
ріст джерел фінансування для реалізації про-
грам нарощування економічної ваги господа-
рюючого суб’єкта.

Важливою складовою оцінки рівня діло-
вої активності є, на нашу думку, оцінка тем-
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Рис. 1. Основні параметри оцінки ділової активності підприємства
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пів зростання основних показників та дослі-
дження їх взаємозв’язку й взаємозалежності. 
За стабільної та збалансованої діяльності 
суб’єкта господарювання темпи зростання 
чистого прибутку та виручки від реалізації про-
дукції повинні бути вищі 100%, а темпи зрос-
тання активів – нижчі 100%, що є гарантом 
високого рівня ділової активності. Причому 
темпи зростання чистого прибутку (Тп) пови-
нні зростати, випереджаючи темпи зростання 
чистого доходу від реалізації (Тчд), які повинні 
бути вищими або дорівнювати 100%, а також 
які, відповідно, зростають швидше, ніж темпи 
зростання вартості активів (Та), а саме:

Тп > Тчд > 100% > Та, або
Тп > Тчд > Та > 100%.

Таке ідеальне співвідношення в світовій 
практиці отримало назву «золоте правило 
економіки підприємства» і свідчить про висо-
кий (достатній) рівень ділової активності під-
приємства, зростання його потенціалу, високу 
ефективність використання фінансово-вироб-
ничих ресурсів та про відносне зниження 
витрат на виробництво.

В умовах нестабільної економіки така 
сприятлива динаміка та співвідношення вка-
заних показників можуть бути порушені впли-
вом інфляції, зростанням цін на продукцію та 
сировину, слабким стикуванням міжгалузевих 
зусиль із реалізації досягнень науково-техніч-
ного прогресу, відсутністю достатніх стимулів 
для концентрації коштів та ресурсів суб’єктів 
господарювання з метою реалізації складних 
завдань щодо підвищення рівня конкуренто-
спроможності їх продукції на світовому ринку. 
Таким чином, доцільно зазначити, що рівні 
ділової активності не є сталими і змінюються 
під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.

Підвищення темпів зростання основних 
показників в умовах ринку є одним з важливих 
завдань кожного підприємства, вирішення 
якого буде сприяти результативній діяльності 
суб’єкта господарювання. Аналіз методичних 
підходів до оцінки ділової активності дає змогу 
дійти висновку, що багато авторів працюють 
над дослідженням цієї проблеми. Однак необ-
хідно відзначити, що єдиної методики оцінки 
ділової активності поки що немає.

На нашу думку, оцінку ділової активності 
доцільно здійснювати за запропонованим 
показником – коефіцієнтом ділової актив-
ності, який розраховується за формулою:
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      (1),

де ЧД – чистий дохід від реалізації продук-
ції;

А – середньорічна сума активів підприєм-
ства;

ОА – середньорічна сума оборотних акти-
вів;

КЗ – середньорічна сума кредиторської 
заборгованості;

ДЗ – середньорічна сума дебіторської 
заборгованості;

МЗ – середньорічна сума матеріальних 
запасів;

ВК – середньорічна сума власного капі-
талу;

ОЗ – середньорічна сума основних засо-
бів.

Коефіцієнт ділової активності може при-
ймати такі значення: Кд.а > 1 – високий рівень 
ділової активності; 0,5 > Кд.а > 1 – середній 
рівень ділової активності; Кд.а < 0,5 – низький 
рівень ділової активності.

Згідно з «золотим правилом економіки під-
приємства», чим більшими будуть темпи зрос-
тання чистого доходу від реалізації продукції 
на підприємстві за темпи зростання вартості 
активів, тим кращою буде ділова активність.

Важливим напрямом підвищення ділової 
активності є збільшення прибутку, що можна 
досягти на засадах оптимізації товарного 
асортименту, тобто збільшення частки тих 
виробів, які приносять більший прибуток під-
приємству, звичайно ж, за умови, що на ці 
вироби є попит на ринку. Основну частину 
прибутку підприємства отримують від про-
дажу своїх виробів на ринку. На основі вхід-
них даних проведено розрахунки оптимізації 
структури основних видів продукції за чотирма 
варіантами з використанням середньозваже-
ної частки маржинального доходу у виручці. 
Можлива структура за варіантами два, три, 
чотири обчислена з урахуванням виробни-
чих можливостей підприємства і попиту на 
вироби (табл. 1).

Виручка від реалізації розраховується за 
формулою:
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,                        (2)
де Кр – кількість реалізованої продукції,
Ц – ціна одного виробу.
Постійні витрати розраховуються за фор-

мулою:
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,                  (3)
де ПОВод – постійні витрати на один виріб.
Частка маржинального доходу розрахову-

ється за формулою:
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де ЗВ – змінні витрати,
Спр – структура продукції.
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Використовуючи результати розрахунків 
(табл. 2), визначимо суму прибутку від реалі-
зації продукції (П) по варіантах за виразом:
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,                   (5)
де ПОВ – постійні витрати;
ВР – виручка від реалізації продукції;
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 – середньозважена частка маржиналь-
ного доходу.
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Отримані результати показують, що 

найкраще оптимізувати товарний асорти-
мент за третім варіантом, тобто зменшити 
на 12,27% випуск виробу А, зменшити на 
12,27% випуск виробу В, а виріб Б залишити 
незмінним. Це дасть можливість підприєм-
ствам отримати на 795,59 тис. грн. (13234,2-
12438,61) більше прибутку.

Вибір варіанта структури основних виро-
бів слід проводити також з урахуванням 
попиту на них, місткості ринку, частки ринку 
підприємства, виробничих можливостей під-
приємства та низки інших факторів. Осно-
вним шляхом оптимізації структури виробів, 
як показують проведені дослідження, є збіль-
шення частки ринку підприємства та пошук 
нових ринків збуту. Збільшення частки ринку 
підприємства є складною проблемою. Її мож-

Таблиця 2
Розрахунки для оптимізації структури випуску та реалізації виробів

Види 
виробу

Виручка від реалізації по варіантах, 
тис. грн. Постійні 

витрати

Частка маржинального доходу  
у виручці по варіантах

1 2 3 4 1 2 3 4
А 6 840,0 4 280,7 4 280,7 523,8 1 216,8 0,2294 0,1325 0,1325 0,1648
Б 10 440,0 12 087,0 10 440,0 12 087,0 2 148,32 0,18846 0,2182 0,1883 0,2181
В 11 960,0 14 407,2 16 090,8 12 723,6 2 112,5 0,19487 0,2543 0,284 0,2234

Всього 2 9240 30 774,9 30 811,5 30 134,4 5 477,62 0,61273 0,65 0,6073 0,6063

Таблиця 1
Вхідні дані для розрахунку оптимізації структури товарної продукції
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виробу
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Структура продукції по варіантах,%

1 2 3 4
А 120 57,00 20,19 10,14 32,79 20,52 20,52 25,52
Б 116 90,00 36,48 18,52 31,69 36,69 31,69 36,69
В 130 92,00 37,32 16,25 35,52 42,79 47,79 37,79

Всього 366 – – – 100,0 100,0 100,0 100,0

ливо вирішувати поступово протягом двох-
трьох років.

Припустимо, що на одному з підприємств 
нині збитковим є випуск виробу Г, який корис-
тується попитом на ринку, тому важливим 
напрямом збільшення суми прибутку є наро-
щування обсягів випуску даного виробу і зни-
ження його собівартості внаслідок зменшення 
постійних витрат. Тому визначаємо беззбит-
ковий обсяг продажу і можливий ріст прибутку 
аналітичним і графічним методами за методи-
кою, яка широко використовується в інозем-
них країнах. В її основу покладено маржиналь-
ний дохід і поділ витрат на змінні і постійні.

Наприклад, підприємство реалізувало 
30 тис. шт. виробу Г. Середня ціна виробу 
становить 210 грн., собівартість виробу скла-
дає майже 237 грн., зокрема змінні витрати – 
130 грн., а загальна сума постійних витрат 
дорівнює 3 200 тис. грн.

Використовуючи вхідні дані підприємства, 
можна обчислити виручку від реалізації (ВР), 
загальну суму змінних витрат (ЗВ), прибуток 
(П), маржинальний дохід (Дм), точку беззбит-
ковості (Т).
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Отже, для забезпечення беззбитковості 
підприємству потрібно отримати виручку від 
реалізації (дохід) в сумі 8 400 тис. грн. Врахо-
вуючи, що ціна продажу одного виробу стано-
вить 210 грн., визначаємо, скільки штук виро-
бів підприємству потрібно продавати, щоб 
виручка від реалізації покривала всі витрати 
виробництва 8400000/210 = 40000 шт. Тобто 
точка беззбитковості складає 40 тис. шт. 
виробу Г.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
дослідження сутності та оцінки ділової актив-
ності нині набуває все більш пріоритетного 
значення. Оскільки нестабільність економіч-
ної та політичної ситуації в країні вимагає сво-
єчасної та достовірної оцінки ділової актив-
ності, що дасть змогу позитивно впливати на 
ефективність діяльності підприємства, вияв-
ляти негативні тенденції та уникати їх в май-
бутньому.
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Стаття присвячена актуальним питанням становлення та розвитку акціонерних товариств в Україні. Про-
аналізовано етапи прийняття законодавчої бази щодо основ функціонування цієї організаційно-правової 
форми господарювання. Визначено основні переваги та недоліки, які характеризують досліджену форму під-
приємницької діяльності. Розглянуто динаміку ключових показників функціонування акціонерних товариств. 
Запропоновано основні напрями удосконалення функціонування акціонерних товариств в Україні.

Ключові слова: акціонерні товариства, розвиток акціонерних товариств, емітент акцій, ринок цінних па-
перів, дивіденди.

Иванова А.С., Ковтун С.В., Пигуль Н.Г. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНЫХ 
ОБЩЕСТВ В УКРАИНЕ

Статья посвящена актуальным вопросам становления и развития акционерных обществ в Украине. Про-
анализированы этапы принятия законодательной базы по поводу основ функционирования данной органи-
зационно-правовой формы хозяйствования. Определены основные преимущества и недостатки, которые 
характеризуют изучаемую форму предпринимательской деятельности. Рассмотрена динамика ключевых по-
казателей функционирования акционерных обществ. Предложены основные направления совершенствова-
ния функционирования акционерных обществ в Украине.

Ключевые слова: акционерные общества, развитие акционерных обществ, эмитент акций, рынок цен-
ных бумаг, дивиденды.

Ivanova A.S., Kovtun S.V., Pigul N.G. SPECIFIC FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF JOINT-
STOCK COMPANIES IN UKRAINE

The article is devoted to topical issues of foundation and development of joint-stock companies in Ukraine. 
The stages of the adoption of the legislative framework for activities for this form of organization are analyzed. The 
main advantages and disadvantages that characterize the studied form of entrepreneurial activity are determined. 
Dynamics of key performance indicators of joint-stock companies is considered, and improvements are proposed.

Keywords:  joint-stock companies, development of joint-stock companies, issuer of shares, securities market, 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективний розвиток економіки 
України залежить від формування корпора-
тивного сектору, який потребує детального 
розгляду питань, що стосуються динаміки 
розвитку вітчизняних акціонерних товариств, 
напрямів їх фінансово-господарської діяль-
ності, ефективності здійснення емісійної та 
дивідендної політики товариства, управління 
прибутком та капіталом. В Україні корпоратив-

ний сектор переважно сформувався в резуль-
таті перерозподілу державної власності і про-
ведення процедури приватизації.

В сучасних економічних умовах є досить 
актуальним питання, що пов’язано з дослі-
дженням особливостей діяльності акціо-
нерних товариств в Україні та необхідністю 
визначення та усунення факторів, які нега-
тивно впливають на подальше їх функціону-
вання.ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особливості функціонування акціонер-
них товариств досліджували такі зарубіжні 
вчені, як С. Брю, В. Бончаров, І. Брей, Р. Мер-
тон, Ф. Мішкін, Я. Функ, Е. Брігхем, Дж. Літнер, 
а також такі вітчизняні науковці, як І. Бланк, 
О. Кавтиш, О. Рудченко, В. Федосов.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак досить важливо 
постійно приділяти увагу питанням розвитку 
акціонерних товариств з метою виявлення 
наявних проблем у корпоративному секторі 
та запропонування основних шляхів щодо їх 
нейтралізації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей функціонування акціонерних това-
риств в Україні та запропонування основних 
напрямів удосконалення їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під час переходу і встановлення 
ринкової економіки в Україні особлива увага 
була приділена саме акціонерній формі гос-
подарювання, яка стала могутнім способом 
побудови та розвитку господарської системи, 
а також дала змогу брати участь в інвестицій-
ному процесі підприємцям та значній кількості 
пересічних громадян, спираючись на пере-
розподіл капіталу в економіці країни у най-
більш ефективних сферах господарювання.

Акціонерні товариства виступають однією з 
найпоширеніших форм здійснення господар-
ської діяльності саме завдяки функції повного 
забезпечення централізації капіталу, яка дає 
змогу швидко регенерувати капітал в період 
економічного зростання та володіти широ-
кими можливостями поповнення фінансового 
капіталу товариства.

Аналізуючи процес створення акціонерних 
товариств в Україні, необхідно зазначити, що 
господарські товариства виникли внаслідок 
здійснення великої державної приватизації, 
яка була проведена шляхом створення акці-
онерних товариств на базі державних підпри-
ємств.

В сучасній Україні акціонерні товариства 
вперше виникли в 1988 році, тобто під час 
здійснення спроб формування акціонерних 
відносин в рамках державного сектору СРСР. 
Зазначена спроба здійснювалась через меха-
нізм випуску акцій підприємств, які були закрі-
плені Постановою Ради Міністрів «Про випуск 
підприємствами й організаціями цінних папе-
рів» від 15 жовтня 1988 року № 1195 [1].

Правовою основою розвитку акціонерних 
товариств в Україні був Закон України «Про 

господарські товариства» від 19 вересня 
1991 року [2], який визначав акціонерне 
товариство як самостійну форму діяльності, 
де були закріплені правові основи його ство-
рення та функціонування. Під час створення 
перших акціонерних товариств в 90-х роках 
регламентування їх діяльності здійснюва-
лось Законами «Про власність» та «Про 
господарські товариства», а також Законом 
України «Про цінні папери і фондову біржу», 
що набрав чинності у 1991 році. Фактично 
ці документи були законодавчою базою, 
які супроводжували діяльність акціонерних 
товариств.

Слід зазначити, що значний поштовх акці-
онерний рух отримав в період прийняття 
Закону України «Про приватизацію держав-
ного майна» від 4 березня 1992 року [3], в 
якому чітко регламентувався процес продажу 
акцій відкритих акціонерних товариств, який 
визначався як один із ключових засобів при-
ватизації, що стало вагомим каталізатором у 
створенні таких товариств. Отже, необхідно 
зазначити, що в Україні більшість акціонерних 
товариств була створена саме під час при-
ватизації. Акціонерний капітал створювався 
не класичним шляхом, тобто за допомогою 
об’єднання різних індивідуальних капіталів в 
один акціонерний капітал, а шляхом привати-
зації – розподілу статутного фонду держав-
них підприємств на прості акції.

До основних особливостей діяльності акці-
онерних товариств в Україні, що створюва-
лись під час приватизації, можна віднести:

– нездатність виконання функції мобіліза-
ції та акумулювання капіталів, адже грошові 
кошти, які біли отримані від первинного роз-
міщення акцій, отримувала держава;

– те, що акції штучно створених акціо-
нерних товариств мали не реальну, а лише 
умовну вартість, адже були абсолютно нелік-
відними, що мало негативний вплив як на 
акціонерів, так і на менеджмент, а також без-
посередньо впливало на кінцеві результати 
діяльності акціонерних товариств;

– неврахування інтересів та прав акціоне-
рів та власників, з боку керівництва відбува-
лись порушення законних прав та інтересів 
акціонерів;

– мінімальна сплата дивідендів за залиш-
ковим принципом або відсутність виплат вза-
галі;

– обмеженість доступу до інформації про 
діяльність акціонерних товариств;

– те, що рішення зборів акціонерів часто не 
виконувались.
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Суттєвим революційним кроком у сфері 
корпоративного сектору вважається при-
йняття Закону України «Про акціонерні това-
риства» від 17 вересня 2008 року [5], що 
набрав чинності 29 квітня 2009 року і став 
рушійним поштовхом для розвитку акціонер-
них товариств.

Документ спирався на виконання двох 
основних завдань, таких як сприяння розви-
тку нових об’єктів для інвестування та вдоско-
налення корпоративного управління. Закон 
був покликаний спонукати розвиток ринку 
акцій, підвищення рівня захисту прав власни-
ків акцій (в особливості міноритарних акціоне-
рів), які впродовж тривалого часу порушува-
лись в Україні.

Згідно з вищезазначеним Законом перед-
бачався розподіл акціонерних товариств 
на публічні та приватні залежно від того, 
наскільки здатні вільно обертатись акції това-
риства, змінювати власника без погодження 
інших акціонерів. Акціонерні товариства мали 
можливість залучати капітал на фондовому 
ринку, отримали більші ступені захищеності 
прав міноритарних акціонерів, стабільність 
відносин контролю та власності у товари-
стві та гнучкість інструментів корпоративного 
управління.

Основні позитивні аспекти нового законо-
давства відображались в посиленні захисту 
прав акціонерів, відсутності можливості роз-
мивання пакетів акцій, запровадженні меха-
нізму їх викупу за ринковою вартістю. Також 
значною перевагою для інституціональних 
інвесторів виступало запровадження меха-
нізму розкриття інформації акціонерним това-
риством.

Однак практична реалізація деяких поло-
жень Закону України «Про акціонерні товари-
ства» показала деякі проблеми, наприклад, 
щодо рішення про реорганізацію акціонерного 
товариства. На загальних зборах рішення про 
реорганізацію повинно прийматися 75% влас-
ників акцій, однак явка на збори не досягала 
навіть 60% власників. Експертами було від-
значено, що норма кількісного складу приват-
ного акціонерного товариства, яка не мусить 
перевищувати 100 акціонерів, є досить про-
блематичною, оскільки її реалізація може 
спричинити складнощі під час реорганізації 
акціонерних товариств з великою кількістю 
акціонерів. Ще одним проблемним аспек-
том виступає обов’язкова процедура про-
ходження лістингу на фондових біржах, що 
могло привести до появи великої кількості 
неліквідних акцій на організованому ринку. 

Однак були внесені зміни до Закону України 
«Про акціонерні товариства» щодо вдоскона-
лення механізму діяльності акціонерних това-
риств від 3 лютого 2011 року, в яких зазнача-
лась заміна обов’язкової процедури лістингу 
на зобов’язання для публічних акціонерних 
товариств здійснити процедуру включення 
акцій до біржового списку хоча б однієї біржі.

В цьому Законі було передбачено пере-
хід від документарної до бездокументарної 
форми акцій, отже, задля здійснення пере-
ходу необхідні були вдосконалення депози-
тарної системи країни та підвищення ефек-
тивності здійснення її діяльності. У зв’язку з 
переходом до бездокументарної форми акцій 
змінювались і учасники процесу з реєстрато-
рів на зберігачів та депозитаріїв.

Зі вступом в дію нового Закону необхідно 
було всім акціонерним товариствам (чиї акції 
були випущені в документарній формі) здій-
снити переведення випуску акцій в бездо-
кументарну форму та привести діяльність 
відповідно до встановлених нових вимог до 
квітня 2011 року.

До найбільших змін, які були зазначені в 
Законі України «Про акціонерні товариства», 
слід віднести:

– поділ акціонерних товариств на публічні 
й приватні;

– обмеженість кількості акціонерів у при-
ватних акціонерних товариствах;

– обов’язковість проходження процедури 
лістингу для публічних акціонерних това-
риств;

– обіг акцій виключно в бездокументарній 
формі;

– нові правила визначення та виплати 
дивідендів;

– новий порядок проведення загальних 
зборів акціонерів;

– здійснення кумулятивного голосування 
під час обрання членів наглядової ради та 
ревізійної комісії;

– новий порядок придбання контрольного 
пакета акцій;

– оновлений механізм проведення реорга-
нізації та інших процедур.

Слід зазначити, що акціонерні товариства, 
окрім Закону України «Про акціонерні това-
риства», повинні керуватись положеннями 
Господарського кодексу України, Цивільного 
кодексу України, Закону України «Про Націо-
нальну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок», Закону України «Про управління 
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об’єктами державної власності» та Закону 
України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні».

Акціонерні товариства є поширеною фор-
мою організації підприємницької діяльності. 
Це зумовлено основними економічними пере-
вагами цієї організаційно-правової форми, 
такими як:

– акумулювання великих сум грошових 
коштів завдяки реалізації акцій, швидка пере-
дача прав власності;

– акціонери відповідають за їх зобов’я-
заннями;

– застосування коштів від продажу акцій на 
інші потреби корпорації;

– високоліквідність цінних паперів;
– розкриття публічної інформації слугує 

інструментом щодо підвищення рівня інвести-
ційної привабливості товариств;

– забезпечення стратегічного підходу дов-
гострокового планування корпорації;

– необмеженість щодо збільшення капі-
талу, обсягів та масштабів діяльності акціо-
нерного товариства;

– публічний характер здійснення господар-
ської діяльності;

– легка зміна власника цінних паперів за 
допомогою продажу через фондову біржу без 
порушення принципу цілісності корпорації [6].

До основних економічних недоліків акціо-
нерної форми господарювання слід віднести:

– додаткові накладні витрати для прове-
дення загальних зборів акціонерів, складання 
звітності та організацію виплати дивідендів;

– виникнення конфліктних ситуацій між 
учасниками корпоративних відносин;

– виникнення складності в управлінні;
– зменшення темпів розвитку товариства 

за значних виплат дивідендів, що можуть при-
звести до неплатоспроможності;

– необхідність встановлення контролю 
акціонерів за діями керівництва, що може 
призвести до обмеження ініціативи керівни-
цтва та оперативності в управлінні [7].

Станом на 1 січня 2016 року акціонерна 
форма господарювання була поширена 
майже в усіх галузях вітчизняної економіки. 
Найбільше акціонерних товариств функціону-
вали в таких сферах діяльності, як переробна 
промисловість, операції з нерухомим майном, 
професійна, наукова та технічна діяльність, 
будівництво (табл. 1).

Аналізуючи динаміку загальної кількості 
акціонерних товариств, слід зазначити, що 
спостерігається чітка тенденція до їх зниження 
протягом 2010–2015 років. Так, кількість акці-
онерних товариств за даний період скороти-
лася на 13 572 одиниці, або на 47,42%. Таке 
суттєве зменшення пояснюється значними 
змінами, що відбулися в економіці країни та 
в політичному середовищі останнім часом. 
У сучасних умовах досить поширеними є про-
цеси банкрутства акціонерних товариств, від-
бувається поступова реорганізація акціонер-
них товариств, а також обрання ними іншої 
організаційно-правової форми, переважно 
товариства з обмеженою відповідальністю.

Аналізуючи табл. 1, доцільно зазначити, що 
кількість ВАТ і ЗАТ зменшується на 76,41% та 
71,27% відповідно, що викликано виконанням 
вимог Закону «Про акціонерні товариства», 
який запровадив перехід від зазначених орга-
нізаційно-правових форм господарювання 
до публічних і приватних, які збільшились на 
635,64% та 385,52% відповідно. Причому цей 
нормативний акт надавав дворічний термін 
для перехідного періоду з метою здійснення 
змін у процесі корпоративного управління. 
Однак станом на 2015 рік ще 49% акціонер-
них товариств не змінили своєї організаційно-
правової форми.

У структурі загальної кількості акціонерних 
товариств переважають закриті та приватні 
товариства, становлячи 58,43%. Головною 
їх відмінністю є те, що купівля-продаж цінних 
паперів на фондовій біржі не здійснюється, а 
розміщення акцій є виключно приватним, що 
зменшує можливість притоку вітчизняного та 

Таблиця 1
Кількість акціонерних товариств у 2010–2015 роках [8]

Рік ВАТ ЗАТ ПАТ ПрАТ Всього
2010 8 611 18 725 564 718 28 618
2011 5 761 15 798 2 161 2 911 26 631
2012 3 949 13 714 3 314 4 294 25 371
2013 3 367 13 067 3 576 4 483 24 493
2014 2 418 6 116 4 215 3 490 16 239
2015 2 031 5 380 4 149 3 486 15 046

Темпи приросту,% -76,41 -71,27 635,64 385,52 -47,42
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іноземного капіталу. Тому досить важливо 
створити умови та стимули приватним акціо-
нерним товариствам для їх переходу на від-
критий тип, що сприятиме виникненню нових 
об’єктів інвестування, а також, відповідно, 
притоку капіталу, розвитку фондового ринку 
та захисту прав акціонерів.

Наступним етапом дослідження є розгляд 
динаміки обсягу зареєстрованих випусків 
акцій у 2010–2015 роках (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка обсягу зареєстрованих акцій 
у 2010–2015 роках, млрд. грн. [8]

Протягом 2010–2015 років відбувалася 
нерівномірна динаміка обсягів випущених 
акцій, адже спостерігалися як їх зростання, 
так і спадання. Найменший обсяг емісії акцій 
зареєстрований у 2012 році, причому він 
зменшився порівняно з попереднім періодом 
майже у 3,5 рази. Протягом 2013–2014 років 
емісійна діяльність на ринку акцій проде-
монструвала пожвавлення, однак 2015 рік 
характеризувався скороченням емісії на 
22,05 млрд. грн. Така ситуація пов’язана з 
поступовим зниженням чисельності діючих 
в Україні акціонерних товариств. Зменшення 
обігу цінних паперів, зокрема акцій, на орга-
нізованому ринку має визначальне значення 
для діяльності фондового ринку, адже змен-
шує його відкритість, інвестиційну ефектив-
ність, ліквідність. Важливо зазначити, що 
загалом обсяг зареєстрованих акцій протя-
гом досліджуваного періоду збільшився на 
404,88 тис. грн., що пов’язано з підвищенням 
рівня інвестиційного клімату.

Важливою складовою функціонування 
акціонерних товариств є реалізація ними диві-
дендної політики. Привертає увагу той факт, 
що розподіл прибутку підприємств серед 
власників їх акцій у рамках дивідендної полі-
тики переважно має характер консервативної 
політики, оскільки майже весь прибуток спря-
мовується на розвиток бізнесу. Така ситуація 
спричинена складним фінансовим положен-

ням вітчизняних підприємств у зв’язку з полі-
тичним становищем у країні та погіршенням 
загальноекономічних процесів. Однак про-
тягом 2010–2014 років ситуація поступово 
покращується, а сума нарахованих дивіден-
дів у 2014 році становила 33,91 млрд. грн., 
що на 17,62 млрд. грн. більше значення 
2013 року. Причому найбільший обсяг диві-
дендів нарахований підприємствами, які 
належать до добувної промисловості і роз-
роблення кар’єрів (14,39 млрд. грн.); пере-
робної промисловості (5,69 млрд. грн.), а 
також галузі інформації та телекомунікації 
(5,66 млрд. грн.). Графічно обсяги сплачених 
дивідендів наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Обсяги сплачених дивідендів  
у 2010–2014 роках, млн. грн. [8]

Аналізуючи рис. 2, доцільно зазначити, що 
протягом досліджуваного періоду не спосте-
рігається рівномірної тенденції. Найбільше 
дивідендів нараховані у 2013 році на рівні 
23,44 млн. грн., а найменше – у 2010 році, 
а саме 13,1 млн. грн. В результаті протягом 
2010–2014 років обсяги сплачених дивіден-
дів зросли на 2,94 млн. грн., що є позитивним 
моментом з урахуванням зменшення загаль-
ної чисельності акціонерних товариств. Однак 
обсяги нарахованих дивідендів та сплачених 
досить сильно відрізняються, що зменшує 
привабливість участі акціонерів у даному виді 
господарського товариства.

Отже, за результатами проведеного дослі-
дження важливо зазначити, що на сучасному 
етапі розвитку вітчизняної економіки існують 
певні перешкоди, що негативно впливають на 
розвиток акціонерних товариств:

1) складність введення цієї організаційно-
правової форми господарювання;

2) недостатній рівень розвитку фондового 
ринку;

3) низький рівень виплати дивідендів 
порівняно з їх нарахуванням;

4) конфлікти між власниками у зв’язку з 
великою кількістю суб’єктів управління та різ-
ними поглядами на ту чи іншу ситуацію;
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5) недостатнє законодавче стимулювання 
їх розвитку;

6) недостатня компетентність керівних 
органів підприємств у сфері корпоративного 
управління;

7) високі організаційні витрати на ство-
рення та введення в дію акціонерних това-
риств;

8) низька інвестиційна привабливість у 
зв’язку з переважанням приватних акціонер-
них товариств.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, враховуючи тенденції розвитку акці-
онерних товариств в Україні, доцільно ска-
зати про нестабільність їх функціонування за 
роки незалежності перш за все через недо-
сконалість нормативно-правової бази та 
нерозвиненість фондового ринку. Правова 
основа діяльності акціонерних товариств 
була закладена ще у 1991 році, однак визна-
чальним моментом було прийняття Закону 
«Про акціонерні товариства» у 2008 році, що 
одночасно створило численні складнощі у 
діяльності цього виду господарського това-
риства. Сучасні тенденції розвитку характе-
ризуються зменшенням кількості акціонер-
них товариств, численними реорганізаціями, 
переважанням приватного виду їх організації 
та зменшенням активності на ринку цінних 
паперів.

Враховуючи численні проблеми функціону-
вання цієї організаційно-правової форми гос-
подарювання, доцільно запропонувати низку 
удосконалень, що сприятимуть зростанню 
ефективності існування акціонерних това-
риств в Україні та підвищать їх привабливість 
як форму ведення бізнесу. Основними напря-
мами змін слід вважати:

– забезпечення захищеності прав акціоне-
рів шляхом змін законодавства;

– стимулювання діяльності публічних акці-
онерних товариств;

– підвищення рівня розвитку фондового 
ринку;

– удосконалення рівня кваліфікації керів-
ного складу;

– забезпечення добросовісної конкуренції;
– підвищення рівня інвестиційного клімату 

в Україні;
– забезпечення прозорості та відкритості 

ведення діяльності;
– активізація державного моніторингу і регу-

лювання діяльності акціонерних товариств;
– стимулювання емісійної політики.
На нашу думку, застосування вищенаведе-

них змін дасть поштовх для нового рівня роз-
витку акціонерних товариств, що вплине на 
фінансово-економічний клімат в Україні, адже 
акціонерні товариства відіграють важливу 
роль в економіці будь-якої держави.
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У статті проаналізовано особливості функціонування фондового ринку України, а також обґрунтовано на-
прями підвищення його ліквідності та ефективності. Проведено аналіз основних тенденцій та закономірнос-
тей розвитку фондового ринку, динаміки обсягів торгів. Для вирішення проблемних питань та подальшого 
розвитку вітчизняного фондового ринку запропоновано основні блоки завдань: розвиток корпоративної ре-
форми, планування та управління в галузях підвищення ефективності регулювання емітентів, розширення 
інструментарію на фондовому ринку; стимулювання припливу інвестицій на фондовий ринок; забезпечення 
надійного та ефективного функціонування ринкової інфраструктури; сприяння реалізації єдиної державної 
політики стимулювання покращення інвестиційного клімату. Зроблено висновки щодо подальшого розвитку 
фондового ринку в Україні, а також надано декілька рекомендацій, покликаних покращити стан фондового 
ринку в майбутньому.

Ключові слова: фондовий ринок, індекс ПФТС, рейтингове агентство, акція, облігація, цінні папери.

Касьянова Н.В., Курбанов О.А. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

В статье проанализированы особенности функционирования фондового рынка Украины, а также обосно-
ваны направления повышения его ликвидности и эффективности. Проведен анализ основных тенденций и 
закономерностей развития фондового рынка, динамики объемов торгов. Для решения проблемных вопро-
сов и дальнейшего развития отечественного фондового рынка предложены основные блоки задач: развитие 
корпоративной реформы, планирование и управление в отраслях повышения эффективности регулирова-
ния эмитентов, расширение инструментария на фондовом рынке; стимулирование притока инвестиций на 
фондовом рынке; обеспечение надежного и эффективного функционирования рыночной инфраструктуры; 
содействие реализации единой государственной политики стимулирования улучшения инвестиционного кли-
мата. Сделаны выводы относительно дальнейшего развития фондового рынка в Украине, а также предостав-
лено несколько рекомендаций, призванных улучшить состояние фондового рынка в будущем.

Ключевые слова: фондовый рынок, индекс ПФТС, рейтинговое агентство, акция, облигация, ценные бу-
маги.

Kasianova N.V., Kurbanov O.O. STOCK MARKET: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS
In the article features of functioning of the stock market of Ukraine are analyzed, and directions of increase of 

its liquidity and efficiency are proved. The analysis of the main trends and patterns of the development of the stock 
market, the dynamics of trading volumes. To solve problematic issues and further development of the domestic stock 
market, the main blocks of tasks are proposed: the development of corporate reform, planning and management in 
the branches of improving the efficiency of issuers’ regulation, expanding instruments on the stock market; Stimulat-
ing the flow of investments in the stock market; Ensuring reliable and effective functioning of market infrastructure; 
promoting the implementation of a unified state policy to stimulate the improvement of the investment climate. Con-
clusions are drawn regarding the further development of the stock market in Ukraine, as well as several recommen-
dations designed to improve the state of the stock market in the future.

Keywords:  stock market, index PFTS, rating agency, stocks, bonds, securities.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Фондовий ринок України перебуває 
сьогодні у стані, який забезпечує його пере-
хід зі сфери обслуговування обігу капіталів у 
самостійний сектор економіки, адже одним з 
основних індикаторів стану економіки будь-

якої країни є фондовий ринок, що дуже гостро 
реагує на будь-які зміни в державі. Ефектив-
ність функціонування фондового ринку зале-
жить перш за все від міцної інфраструктури, 
що створює належні умови для випуску та 
подальшого обігу цінних паперів.ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні, методологічні та практичні 
аспекти розвитку фондового ринку Укра-
їни досліджувалися у працях К. Адамової, 
І. Бланка, М. Денисенка, В. Загорського, Б. 
Койлі, В. Ляшенка, М. Плахтія, Р. Розена, Г. 
Терещенка, А. Ткача і багатьох інших учених.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте питання, які роз-
глядались у цих працях щодо рівня розвитку 
фондового ринку України, залишаються акту-
альними для подальших досліджень, тому що 
ринок цінних паперів перебуває у постійному 
динамічному русі, який необхідно простежу-
вати, аналізувати і щодо якого слід робити 
прогнози на майбутнє.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагаль-
нення ключових аспектів розвитку фондового 
ринку України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На фондовому ринку України мають 
обіг цінні папери в документарній та бездоку-
ментарній формах, іменні та на пред’явника. 
Для укладення на фондовій біржі чи на орга-
нізаційно оформленому позабіржовому ринку 
угод щодо цінних паперів, які випущені в 
документарній формі, цінні папери знерухом-
люються в депозитарії, які їх обслуговують. 
Іменні цінні папери, випущені в документар-
ній формі (якщо умовами емісії спеціально не 
зазначено, що вони не підлягають передачі), 
передаються новому власнику через повний 
індосамент. У разі відчуження знерухомле-
них іменних цінних паперів право власності 
переходить до нового власника з моменту 
зарахування їх на рахунок власника у збе-
рігача. Права на участь в управлінні, одер-
жання доходу тощо можуть бути реалізовані з 
моменту внесення змін до реєстру власників 
іменних цінних паперів.

Право власності на цінні папери на пред’яв-
ника, випущені в документарній формі, пере-
ходить до нового власника з моменту передачі 
(поставки) цінних паперів. У разі відчуження 
знерухомлених цінних паперів на пред’явника 
право власності на цінні папери перехо-
дить до нового власника з моменту зара-
хування їх на рахунок власника у зберігача.

Організований ринок представлений в 
Україні сімома фондовими біржами та двома 
торговельно-інформаційними системами. 
Серед фондових бірж України слід назвати 
Українську фондову біржу (УФБ), Українську 
міжбанківську валютну біржу (УМВБ), Київ-
ську міжнародну фондову біржу (КМФБ). Фон-

дові біржі функціонують на території України 
у вигляді акціонерних товариств. Вони зосе-
реджують попит і пропозицію цінних паперів, 
сприяють формуванню їх ринкового курсу 
і здійснюють свою діяльність відповідно до 
чинного законодавства України, статутів і 
правил біржової торгівлі. Фондові біржі ство-
рюються торговцями цінними паперами, які 
мають дозвіл на здійснення комерційної і 
комісійної діяльності по цінних паперах.

Одним з основних джерел інформації щодо 
стану розвитку ринків цінних паперів, що роз-
виваються, для міжнародних інвесторів є 
дані, які збираються та поширюються між-
народною рейтинговою агенцією “Standard & 
Poor’s”. За класифікацією “Standard & Poor’s” 
Україну віднесено до групи “Frontier markets” 
(граничний ринок), в яку, окрім України, вхо-
дять ще 36 країн (зокрема, Румунія, Словенія, 
Кіпр, Панама).

“Frontier markets” – це ринки, які є невели-
кими порівняно з “Emerging markets” (від англ. 
«ринки, що розвиваються») [1, с. 361].

Якщо робити загальний огляд фондового 
ринку, то за останніми даними частка опе-
рацій з цінними паперами, які вільно обер-
таються на фондовому ринку, не перевищує 
10,96% від його загального обігу. Зокрема, 
питома вага операцій, здійснених організато-
рами торгів, за окремими цінними паперами в 
2015 р. становила: акцій – 12,25%, державних 
облігацій – 11,59%, облігацій підприємств – 
20,66%, облігацій місцевих позик – 27,54% 
[2, с. 156].

Динаміка провідних українських фондо-
вих індексів у березні 2017 р. продемонстру-
вала стрімке падіння в дві останні декади 
місяця. Станом на 29 березня 2017 р. індекс 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» становив 
328,63 пункту. Зміна по відношенню до початку 
місяця склала 35,01 пункту (-9,63%). Станом 
на 29 березня 2017 р. індекс ПАТ «Україн-
ська біржа» становив 903,42 пункту. Зміна 
по відношенню до початку місяця склала 
217,34 пункту (-12,35%) [3, с. 219].

За результатами торгів на організаторах 
торгівлі обсяг виконаних біржових контрактів 
з цінними паперами протягом березня 2017 р. 
становив 32,78 млрд. грн. Такого результату 
було досягнуто за рахунок обсягів торгів на 
ПАТ ФБ «Перспектива», якій за підсумками 
зазначеного періоду належало 64,54% ринку, 
ПАТ ФБ «ПФТС» – 26,10%, ПАТ «Українська 
біржа» – 5,55%. Найбільший обсяг торгів за 
фінансовими інструментами на організаторах 
торгівлі протягом періоду зафіксовано з:
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– державними облігаціями України – 
319,04 млрд. грн. (74,69% від загального 
обсягу виконаних біржових контрактів на 
організаторах торгівлі у січні-листопаді 
2017 р.);

– облігаціями підприємств – 42,51 млрд. грн. 
(9,95% від загального обсягу виконаних бір-
жових контрактів на організаторах торгівлі у 
січні-листопаді 2017 р.) [3, с. 226].

Обсяг операцій за договорами РЕПО 
на організаторах торгівлі становив 
526,45 млн. грн. (1,61% від загального обсягу 
торгів на організованому ринку) [4, с. 172].

За перший квартал 2017 р., згідно з даними 
НКЦПФР, було зареєстровано 34 випуски акцій 
на суму 13,97 млрд. грн. Порівняно з анало-
гічним періодом 2016 р. обсяг зареєстрованих 
випусків акцій збільшився на 11,02 млрд. грн. 
(табл. 1).

Таблиця 1
Обсяг випуску акцій за 1 квартал 2017 р.

Кількість Місяць
12 678,33 Січень

454,55 Лютий
835,09 Березень

13 967,96 Усього

Незважаючи на певне збільшення частки 
операцій з цінними паперами, що здійсню-
ються на біржовому ринку, є підстави вва-
жати, що:

– фондовий ринок продовжує бути надзви-
чайно закритим, адже приблизно 89,0% усіх 
операцій на ньому здійснюються у так зва-
ному приватному режимі;

– дефіцит цінних паперів, що вільно обер-
таються на ринку, та операцій з ними пере-
шкоджає встановленню об’єктивної вартості 
та дохідності вітчизняних цінних паперів.

За результатами 2016 р. Україна посіла 
друге місце за рівнем падіння національного 
фондового ринку серед країн світу, що роз-
виваються, як повідомляє газета “Financial 
Times” [4, с. 179].

Проаналізувавши сучасний стан фондо-
вого ринку в Україні, необхідно розглянути 
перспективи та можливий вектор подаль-
шого розвитку цього ринку. Протягом останніх 
20 років вітчизняний фондовий ринок нама-
гається сформуватися, беручи до уваги сві-
товий досвід. Але існує низка перешкод, які 
заважають українському фондовому ринку 
стати на той же рівень, що й англійський чи 
німецький фондовий ринок.

Нинішня ситуація в Україні переконує у 
неможливості швидкого проведення необхід-
них макроекономічних перетворень та побу-
дови конкурентоспроможної економіки, здат-
ної прийняти виклик глобалізації.

Результати комплексної оцінки відповід-
ності національної системи України вимогам 
міжнародних рекомендацій FATF показали, 
що загальний рівень відповідності становить 
73%. Зокрема: а) правова система – 83% від-
повідності; б) фінансова система – 68%; 
в)  інституційна система – 78%; г) міжнародне 
співробітництво – 79% [6, с. 307].

Провівши аналіз фондового ринку України, 
можна зробити такі висновки про його стан та 
розвиток.

По-перше, створення фондового ринку в 
Україні відбувалося за умов відсутності чіткої 
та логічної нормативно-законодавчої бази, 
а також невідповідності окремих елементів 
ринку міжнародним стандартам.

По-друге, важливою проблемою, що постає 
перед Україною, є те, що правове забезпе-
чення та механізми котирування цінних папе-
рів ще досі чітко не визначені, відсутня від-
повідна інфраструктура, ринок недостатньо 
прозорий та малоліквідний.

По-третє, український фондовий ринок 
перебуває у безпосередній залежності від 
світового, це засвідчує підвищення значень 
українських фондових індексів під час стрім-
кого росту світових індексів та сприятливих 
політичних та економічних новин.

Нині фондовий ринок України перебуває у 
стані розвитку. Зазначені вище дані свідчать 
про те, що український фондовий ринок низь-
коліквідний. Крім цього, існує ще одна сер-
йозна проблема – це низький відсоток акцій, 
які перебувають в обігу. Внаслідок цього фон-
довий ринок України більш волатильний, ніж 
світові фондові ринки [5, с. 42].

Подальший розвиток фондового ринку 
залежить від конкретних заходів держави у 
сфері розбудови фінансової системи. Роз-
виток фондового ринку виключно на основі 
саморегуляції ринкових відносин є немож-
ливим. Це пояснюється тим, що ринкові від-
носини на нещодавно утворених ринках ще 
повністю не сформувалися [7, с. 15].

Для покращення ситуації на фондовому 
ринку необхідно вжити низку заходів.

По-перше, для виконання зазначеної мети 
має функціонувати розвинена інфраструктура 
фондового ринку, має бути запропоновано 
широкий спектр інструментів та ефективні 
механізми взаємодії учасників ринку.
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По-друге, невід’ємною складовою роз-
витку фондового ринку має стати його інте-
грація у світові фінансові ринки. Водночас 
розвиток фондового ринку України має бути 
тісно пов’язаний з розвитком інших сегментів 
фінансового ринку (банківського, страхового, 
сектору пенсійного забезпечення тощо).

По-третє, основною функцією, яку має 
виконувати ринок цінних паперів, є забезпе-
чення грошовим капіталом потреб економіки 
країни шляхом створення механізму акуму-
лювання, розподілу та перерозподілу фондів 
коштів від особи, яка володіє вільними інвес-
тиційними ресурсами, до особи, якій необхідні 
такі ресурси для розвитку.

Висновки з цього дослідження. Темпи 
розвитку фондового ринку, його якісні 
аспекти, а також розкриття його інвестицій-
ного потенціалу залежать від конкретних 
заходів державної політики у сфері фінан-
сового сектору. Таким чином, майбутній 
розвиток фондового ринку неможливий без 
реформування більшості складових ринку 
та усунення перешкод, що заважають цьому 
розвитку. Має бути переосмислена та сут-
тєво підвищена роль фондового ринку у 
залученні інвестиційних ресурсів та спряму-
ванні їх на оновлення виробничого потенці-
алу, створення умов для становлення потуж-
них інституційних інвесторів.
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У статті розкрито сутність банкрутства підприємств. Виконано аналіз методів діагностики ймовірності бан-
крутства підприємств, зокрема експертних методів, економіко-математичних методів, штучних інтелектуаль-
них систем та методів оцінки фінансового стану. У статті запропоновано систематизацію методів діагностики 
ймовірності банкрутства підприємств.
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Кобец С.П., Власенко Н.С. ПОДХОД К СИСТЕМАТИЗАЦИИ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье раскрыта сущность банкротства предприятий. Выполнен анализ методов диагностики вероят-
ности банкротства предприятий, в частности экспертных методов, экономико-математических методов, ис-
кусственных интеллектуальных систем и методов оценки финансового состояния. В статье предложена си-
стематизация методов диагностики вероятности банкротства предприятий.
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Kobets S.P., Vlasenko N.S. APPROACH TO SYSTEMATIZE DIAGNOSTIC METHODS LIKELIHOOD OF BANK-
RUPTCY

The article reveals the essence bankruptcy. The analysis methods of diagnosis probability of bankruptcy, includ-
ing: expert methods, economic and mathematical methods, artificial intelligence systems and methods of assessing 
the financial situation. The article presents the systematization methods of diagnosis probability of bankruptcy.

Keywords:  bankruptcy, diagnosis, probable, diagnosis probability of bankruptcy, methods of diagnosis probabil-
ity of bankruptcy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні нестабільність у світовій 
економіці сприяє настанню періоду, котрий 
низка економістів називає епохою глобаль-
ної невизначеності, характерною рисою якої 
є різке зростання кількості банкрутств підпри-
ємств на тлі уповільнення економічного зрос-
тання. Гнучка система фінансового менедж-
менту на підприємстві повинна оперативно 
реагувати на будь-які зміни в діяльності цього 
підприємства, що особливо актуально в умо-
вах фінансової кризи в Україні й практично 
неможливо без використання ефективних 
методів оцінювання ризику банкрутства. Як 
наслідок, для забезпечення стабільного функ-
ціонування підприємства в умовах складної 
макроекономічної ситуації потрібно здійсню-

вати не тільки аналіз поточного фінансового 
стану підприємства, але і його діагностику 
щодо можливого банкрутства в майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом багато уваги приділя-
ється питанню діагностики банкрутства. Так, 
проблема діагностики банкрутства підпри-
ємств знайшла своє відображення в дослі-
дженнях багатьох вітчизняних та закордон-
них вчених. Так, І. Жучкова та В. Федюрко 
адаптували методику експертних оцінок для 
прогнозування банкрутства вітчизняних бан-
ків [4, с. 77]. Л. Лігоненко запропонував сто-
хастичну імітаційну модель ймовірності бан-
крутства [7, с. 580]. Автори роботи [5] для 
прогнозування банкрутства використовували 
нейромережеві системи [5, с. 95]. Колектив ЕК
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авторів [6] розглядає діагностику банкрутства 
підприємства на базі застосування статис-
тичних моделей [6, с. 32]. Темі діагностики 
ризику банкрутства та впливу інфляції на при-
йняття рішень фінансового характеру присвя-
тили свої роботи М. Болюх та В. Бурчевський  
[3, с. 556]. А. Штангредом багато уваги при-
ділялося дослідженню фінансового стану 
підприємства-боржника та розробленню сис-
теми оздоровчих заходів [10, с. 374].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Отже, питання діа-
гностики банкрутства підприємств є актуаль-
ними, значна кількість вчених присвятила свої 
дослідження цим питанням, проте сьогодні 
існує потреба в систематизації методів діа-
гностики ймовірності настання банкрутства 
підприємства.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є системати-
зація методів діагностики банкрутства підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Будь-яке підприємство у процесі 
своєї господарської діяльності зіштовхується 
з низкою ризиків, які виникають внаслідок 
негативного впливу на нього зовнішніх фак-
торів. Складна економічна ситуація в Укра-
їні зумовлена багатьма різними факторами, 
а саме посиленням негативних тенденцій у 
розвитку вітчизняних підприємств, знижен-
ням обсягів експорту продукції, втратою рин-
ків збуту, зменшенням обсягів виробництва, 
погіршенням фінансових результатів. Роз-
робка ефективних управлінських рішень щодо 
забезпечення стабільного функціонування 
підприємства в умовах складної макроеконо-
мічної ситуації неможлива без використання 
ефективних методів діагностики ймовірності 
банкрутства.

У процесі управління фінансовими пото-
ками підприємства можливість банкрутства 
існує завжди, особливо в умовах нестабіль-
ності й за наявності високих ринкових ризиків. 
Кризовий стан підприємства характеризується 
нездатністю здійснювати фінансове забез-
печення фінансово-господарської діяльності.

Своєчасне виявлення кризового стану, що 
в економічній практиці називають «загроза 
банкрутства», вимагає створення і вико-
нання спеціалізованих процедур фінансо-
вого контролю. Іноді у вітчизняній літературі 
об’єднують два різні поняття, такі як «криза» 
та «банкрутство підприємства», що, на нашу 
думку, недоцільно. Вважаємо, що банкрут-
ство є кінцевою точкою кризового стану, коли 

підприємство не має можливості розплати-
тися з кредиторською заборгованістю: під-
приємство або ліквідовується, або відновлює 
платоспроможність за допомогою залучених 
ресурсів. Під час кризи воно може відно-
вити свою платоспроможність як за допомо-
гою власних, так і за допомогою залучених 
ресурсів. Таким чином, ключовими особли-
востями відмінності цих понять є тип ресур-
сів, що використовується, та проміжок часу 
настання явищ.

Діагностика банкрутства, на думку І. Бланка 
[2, c. 656], є системою цільового фінансового 
аналізу, спрямованого на виявлення пара-
метрів кризового розвитку підприємства, що 
генерують загрозу його банкрутства в май-
бутньому періоді. Таким чином, діагностику 
банкрутства підприємства можна розуміти 
як процедуру виявлення ступеня близькості 
фінансового стану підприємства до неплато-
спроможності або банкрутства.

Результати оцінювання ймовірності бан-
крутства мають інтерес не тільки щодо мож-
ливого настання банкрутства, але й стосовно 
можливості відновлення фінансової стабіль-
ності та платоспроможності підприємства. 
Фінансово-економічні показники, що характе-
ризують стан підприємства, за якого віднов-
лення стабільного економічного стану немож-
ливе, в спеціальній літературі [8] називають 
орієнтирами вкрай критичного фінансового 
становища.

Під банкрутством підприємства розуміють 
неможливість виконання ним своїх фінан-
сових зобов’язань. З позицій фінансового 
менеджменту банкрутство характеризує реа-
лізацію катастрофічних ризиків підприємства 
в процесі його фінансової діяльності, внаслі-
док якої воно не в змозі задовольнити у вста-
новлений термін пред’явлені з боку креди-
торів вимоги і виконати зобов’язання перед 
бюджетом [9].

Закон України «Про відновлення плато-
спроможності платника або визнання його 
банкрутом» дає таке визначення банкрутства: 
це «визнана господарським судом неспро-
можність боржника відновити свою плато-
спроможність та задовольнити визнані судом 
вимоги кредиторів не інакше як через засто-
сування ліквідаційної процедури» [1].

Питанням діагностики банкрутства підпри-
ємств в економічній науці приділяється значна 
увага. Це зумовлено тим, що банкрутство під-
приємства призводить до порушення макро-
економічної рівноваги. Від того, наскільки 
об’єктивно проведено оцінку ймовірності бан-
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крутства підприємства, залежать його ціна та 
інвестиційна привабливість, що також відби-
вається на економічних інтересах держави.

Вітчизняне та закордонне методичне 
забезпечення діагностики загрози банкрут-
ства характеризується значною різноманіт-
ністю методів її проведення, що обумовлює 
доцільність його систематизації.

Існує ціла низка показників, за допомогою 
яких можна визначити банкрутство підприєм-
ства. Їх можна систематизувати і розділити на 
кілька груп.

До першої групи відносяться показники, 
що свідчать про можливі фінансові проблеми 
і ймовірність банкрутства в недалекому май-
бутньому: істотні втрати в господарській 
діяльності, що виражаються в хронічному 
спаді виробництва, скороченні обсягів про-
дажів і хронічній збитковості; наявність хро-
нічно простроченої кредиторської та дебі-
торської заборгованості; низькі значення 
коефіцієнтів ліквідності та тенденція їх до 
зниження; збільшення до небезпечних меж 
частки позикового капіталу в загальній його 
сумі; дефіцит власного оборотного капіталу; 
систематичне збільшення тривалості обігу 
капіталу; наявність наднормативних запасів 
сировини та готової продукції; використання 
нових джерел фінансових ресурсів на неви-

гідних умовах; несприятливі зміни в порт-
фелі замовлень; падіння ринкової вартості 
акцій підприємства; зниження виробничого 
потенціалу.

Друга група включає показники, несприят-
ливі значення яких не дають підстав розгля-
дати поточний фінансовий стан як критичний, 
але сигналізують про можливість різкого його 
погіршення в майбутньому за неприйняття 
дієвих заходів:

– надмірна залежність підприємства від 
якого-небудь одного конкретного проекту, 
типу устаткування, виду активу, ринку збуту;

– втрата ключових контрагентів;
– недооцінка відновлення техніки та техно-

логії;
– втрата досвідчених співробітників апа-

рату управління;
– змушені простої, неритмічна робота;
– неефективні довгострокові угоди;
– недостатність капітальних вкладень 

тощо.
До переваг цієї системи індикаторів мож-

ливого банкрутства можна віднести систем-
ний і комплексний підходи, а до недоліків – 
більш високий ступінь складності ухвалення 
рішення в умовах багатокритеріальної задачі, 
інформативний характер розрахованих показ-
ників, суб’єктивність прогнозного рішення.

Рис. 1. Класифікація методів діагностики банкрутства підприємства
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Підхід до систематизації методів діагнос-
тики банкрутства підприємства зображений 
на рис. 1.

З рис. 1 видно, що виділено три основні 
групи методів діагностики банкрутства підпри-
ємства:

1) статистичні методи;
2) методи штучного інтелекту;
3) теоретичні методи.
Статистичні методи найбільш широко 

використовуються для оцінки ймовірності 
банкрутства підприємств. Особливостями цих 
моделей є фокусування на можливих ознаках 
банкрутства, використання класичних статис-
тичних процедур моделювання.

В межах статистичного підходу можна виді-
лити такі методи моделювання:

– дискримінантний аналіз;
– аналіз умов ймовірності;
– кластерний аналіз;
– аналіз виживання;
– бінарний вибір.
У світовій та вітчизняній практиці серед 

статистичних моделей найбільш широко 
застосовуються моделі на основі дискримі-
нантного аналізу. Цей підхід полягає в аналізі 
співвідношення фінансових коефіцієнтів та 
побудові дискримінантної функції за допо-
могою математично-статистичних методів. 
Найбільш відомими моделями діагностики 
ймовірності банкрутства підприємства, що 
отримані за допомогою дискримінантного ана-
лізу, є моделі Е. Альтмана, Р. Ліса, У. Бівера, 
О. Терещенко та інших.

Особливостями методів штучного інте-
лекту є фокусування на можливих симптомах 
банкрутства та багатовимірність.

В рамках штучного інтелекту можна виді-
лити такі методи моделювання:

– дерева рішень;
– генетичні алгоритми;
– нейронні мережі;

– експертні системи;
– теорія нечітких множин.
Дерева рішень – це метод, що дає змогу 

прогнозувати належність спостережень або 
об’єктів до того чи іншого класу категоріаль-
ної залежної змінної.

Метод генетичних алгоритмів ґрунтується 
на ідеї генетичного спадкоємства та теорії 
еволюції Дарвіна. Алгоритм працює з вико-
ристанням стохастичного методу пошуку з 
метою знаходження оптимального рішення 
на основі великого набору первинних даних.

Експертні методи засновані на викорис-
танні експертних систем і спрямовані на про-
гнозування ймовірності банкрутства підпри-
ємства.

Третя група методів містить засоби теоре-
тичної діагностики банкрутства підприємства. 
Особливостями цих моделей є багатовимір-
ність, використання статистичних методів з 
подальшою додатковою аргументацією, зосе-
редження на якісних причинах банкрутства.

В рамках цієї групи можна виділити такі 
методи:

– балансова зміна;
– теорія кредитного ризику;
– теорія розорення гравця;
– моделі на основі ринкових показників.
Для діагностики ймовірності банкрутства 

у вітчизняній практиці використовується сис-
тема коефіцієнтів: коефіцієнт поточної ліквід-
ності (покриття); коефіцієнт забезпеченості 
власними коштами; коефіцієнт відновлення 
(втрати) платоспроможності.

Висновки з цього дослідження. Прове-
дене дослідження свідчить про те, що існує 
велика кількість методів діагностики ймовір-
ності банкрутства підприємства, що вико-
ристовується на практиці, але жоден з них 
не дає стовідсоткового результату, тому для 
отримання більш точного результату доцільно 
використовувати одразу декілька методів.
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Problem grounding. Tourism continues to 
be one of the best positioned economic sectors 
to drive inclusive socioeconomic growth, provide 
sustainable livelihoods, foster peace and under-
standing and help to protect our environment. 
However, the sector is facing several major chal-
lenges as safety and security concerns and the 
temptation to build new barriers to travel; the 
technological revolution; and charting a course 
toward sustainable development.

The development of tourism services market 
in Ukraine brings a huge amount of problems, 
practical solution which is very difficult because 
of the lack of appropriate theoretical devel-
opments. One of the most urgent problems at 
this stage is the problem of formation of travel 
agencies assortment policy to increase tourism 
demand and attractiveness of Ukraine in interna-
tional tourism flows.

Practice shows, that the assortment policy 
of travel companies is formed haphazardly and 
inefficiently. In the absence of an effective pol-
icy product structure under the influence of var-
ious environmental factors tends not meet the 
demand of customers adequately. As a result, 

travel companies face reduced level of customer 
service, reduced the number and volume of turn-
over, worse performance of the company. Only 
through optimal assortment policy developed on 
the basis of marketing, the company can func-
tion effectively.

Analysis of recent researches and pub-
lications. This problem in developed mar-
ket economies have been paid much atten-
tion. So today’s scientific researches should 
be based on the findings of renowned foreign 
authors like Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saun-
ders, V. Wong [1], Chandler A. D. [2] Steiner 
G. [3]. However scholars mainly depict fun-
damentals of product policy and rarely reveal 
accurate issues of concrete business. So 
the level of theoretical elaboration of prob-
lem of product police development for the 
specific areas such as travel activities still is 
insufficient. This determines the relevance, 
and therefore, the objective need for further 
development of theoretical and methodolog-
ical foundations and development of practi-
cal recommendations for the management of 
product policy in the travel business. ЕК
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The aim of the paper is to develop and justify 
progressive elements of product policy for busi-
ness entities in Ukraine travel market.

Main findings. World outbound tourism 
spending dynamic is very encouraging. Interna-
tional tourist arrivals in 2016 grew for the sev-
enth consecutive year to reach 1.235 million, a 
sequence of uninterrupted growth not recorded 
since the 1960s (figure 1). As reports UNWTO 
Secretary-General, people continue to have a 
strong appetite for travel and this benefits many 
countries all around the world, translating into 
economic growth, job creation and opportunities 
for development [4].

Americas
16%

Africa
5%

Europe
50%

Asia & Pacific
25%

Middle East
4%

Americas
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Middle East

Figure 1. Structure of international tourist 
arrivals in 2016

The strongest growth was recorded in the 
Africa and Asia and the Pacific regions In 
2016 expenditure from major outbound mar-
kets reflect increasing demand for interna-
tional tourism across the world, as reported in 
the latest UNWTO World Tourism Barometer 
[5]. China continued to lead international out-
bound tourism With a 12% increase in spend-
ing, followed by the United States, Germany, 
the United Kingdom and France as top five 
spenders (table 1).

Among the largest 50 source markets, there 
were countries that recorded sugnificant growth 
in spending in 2016: Vietnam (+28%), Argen-
tina (+26%), Egypt (+19%), Spain (+17%), India 
(+16%), Israel and Ukraine (both +12%).

The conducted analysis of Ukraine travel 
market revealed that along with the increase of 

inbound and outbound tourists (figure 2), reve-
nues of Ukraine travel companies significantly 
increased from UAH 4,797,731 thousand in 
2015 to UAH 11,522,520 thousand in 2016 [6], 
operational income grew in 8,4 times and 
reached UAH 2,378,460 thousand.
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Figure 2. Inbound and outbound tourists  
flows in Ukraine [6]

The State statistic service of Ukraine reports 
[6] that the network of tourist business as 
legal entities as individual entrepreneurs in 
2016 amounted to 3506 business units, up 
324 units more than in 2015. The most numer-
ous category in the structure of tourist activities 
network is travel agents, that totals to 80% of 
business units. The number of tourists – citizens 
of Ukraine, served by tourist business units dur-
ing the year of 2016 was more than 2.5 million 
people, foreign tourists – 35 thousand people 
(in 2015 respectively 2.0 million and 15 thou-
sand). For the vast majority of tourists (85%) 
the main purpose of the trip was leisure and 
recreation (figure 3). Most visitors (77%) pre-
ferred hotels, foreigners amounted to 13% of 
hotel guests. 

The development of tourism product policy 
should be based on common definitions and 
contain special techniques to catch tourism mar-
ket peculiarities. So, we assume that, the range 
of products is a set of species, varieties and cul-
tivars, united on some basis [7]. There are indus-
trial and commercial range of products. Product 

Table 1
World’s top tourist destinations and tourism spenders in 2016 [5]

Country Number of international 
tourist arrivals, mln Country Amount of international tourism 

expenditures, US$ bln
France 84,5 China 261
USA 77,5 USA 122
Spain 68,5 Germany 81
China 56,9 UK 64
Italy 50,7 France 41
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range is range of goods produced by industrial 
and agricultural agencies. Typically, producers 
produce a narrow range of products, allowing 
them to introduce advanced production technol-
ogy, improve product range, improve their quality. 

The trading range is a range of goods to be 
sold in the retail trade network. It includes a 
range of products manufactured by many com-
panies, and is divided into two product catego-
ries: food and non-food products.

Each of the sectors is divided into product 
groups, which include products that combine a 
number of features:

1. Uniformity of raw materials (metal prod-
ucts, leather, glass, etc.);

2. Consumer (sports, business, clothing, etc.);
3. Degree of difficulty range [8].
An important feature is the classification of 

particular properties. So, given the limited terms 

of implementation, the need for special modes of 
storage products are divided into perishable and 
non-perishable.

Commodity groups are divided into com-
modity subgroups, which include similar goods. 
Each subgroup consists of products of different 
kinds. Given division of products into groups, 
subgroups and types usually distinguishes 
group and intra group (expanded) range of 
products. Group portfolio is a list of product 
groups. Intra (detailed) range is a range of 
group detail on specific types and varieties of 
products.

These two concepts, in turn, are closely asso-
ciated with the concept of breadth and depth 
range. This latitude range of products is deter-
mined by the number of product groups; and 
depth – by the number of product varieties within 
the product group. The more goods of different 

Figure 3. Structure of tourists flow by the trip purpose [6]
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items in this product group, the range is deeper 
and the more different product categories in the 
store, the range is wider.

By the frequency of demand products are 
divided into three groups:

 – everyday – most often purchased goods;
 – periodic demand – goods purchase are car-

ried out periodically;
 – unusual demand – durable goods, whose 

service usually exceeds five years.
In addition, a group of seasonal items, whose 

implementation is carried out in certain periods 
(seasons) of year.

Goods purchase can be stable (stable) or 
subjected to some (including sudden) fluctua-
tions. Given this, products are divided into the 
following groups: stable demand; products, 
demand for which is prone to sharp fluctuations; 
strongly worded demand; alternative demand; 
pulse demand.

Product range formation is the process of 
selection of groups, types and varieties of prod-
ucts in accordance with demand. Product range 
formation is carried out continuously at all lev-
els of the goods movement – from production 
to consumption. A necessary condition for effi-
cient business is an optimal range of products 
for travel companies. Therefore, correct, scien-
tifically substantiated product range formation is 
an important function of commercial service of 
travel businesses.

Travel company may form product range 
based on assortment sheet. An assortment tour 
sheet describes group structure and intergroup 
range of products. Thus for each defined product 
travel agency may offer range of tours for travel-
ers. Assortment tour sheet should be composed 
by two steps.

 In the first phase company may establish the 
range of products. The basis for its definition is 
marketing research in the target market, con-
ducted by travel agencies.

 In the second phase company may calculate 
the number of varieties of each type of product, 
so assortment list is determined by the number of 
varieties of goods required due to the demands 
of travelers.

 Developed assortment lists of travel com-
panies products should be adjusted to reflect 
changes in consumer demand, social and polit-
ical factors in tourism destinations, production 
policy of major travel and transport companies 
and other factors.

The main purpose of creating the required 
assortment lists for travel agencies is control of 
the completeness and stability range of tours 

in accordance with conducted agreements with 
tour operators.

To contribute to an assortment lists in the 
travel business of sufficient and stable range, 
travel agency must regularly monitor whether 
for all products included in the assortment list 
contracts with tour operators are signed. Assort-
ment tour sheet in major depends on company’s 
assortment policy.

The economic concept of "assortment policy" 
should take essential place in the management 
of travel company to enable competitiveness 
and good performance. To develop scientifically 
grounded assortment policy of tourism busi-
ness unit manager may consider the notion of 
"politics" as general line for decision making. 
Generally it is formulated at the level of senior 
management of the company for a long period 
and designated to preserve the sustainability of 
goals and mission and to prevent the adoption 
decisions that do not meet the requirements of 
long terms goals. According to B. Berman and 
Jh. Evans [9], assortment policy is the policy of 
defining the product range of goods sold and ser-
vices rendered with accordance to company’s 
capabilities, opportunities, suppliers and part-
ners, market demand, risk, seasonal demand 
conditions and price trends, etc. 

S. Garkavenko argues, that assortment policy 
should allow to ground a course of management 
action. It should provide answers to questions 
about the product range and management, sup-
porting competitiveness in proper product seg-
ments [10]. Assortment policy gains particular 
sense for travel market as consumers impose 
requirements to quality of travel services.

Assortment policy is important part of the 
overall business strategy. Some agencies seek 
to optimize portfolio by narrowing the breadth 
and depth reduction. They sell only the most 
popular and driving commodity groups and 
within groups – the most popular tours. This 
policy reduces expenses and accelerate turno-
ver. For example, if tourism manager find that 
in product group, consisting of 10 tours, only 4 
tours give 80% of turnover, it is likely that other 6 
tour will be excluded from the assortment range. 
The logic of this decision is clear: do not invest 
and work in most of the product groups, which 
makes only 20% of turnover; better focus on 
rapid trade turnover.

The decision to narrow the range in this 
example is quite logical, but it is not the only 
possible commercial logic. Other agencies, by 
contrast, will certainly deal with all 10 names of 
tours. These are agencies that announce their 
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tour range as wide and extremely deep, almost 
exhaustive range.

The breadth and depth of the range must 
be selected on the basis of common goals and 
objectives, which poses a travel agency, and, of 
course, benefits consumers.

Problems with balance range are more com-
plicated. The modern trend is selling all products 
"under one roof", so often managers do not have 
to think about whether this product or product 
group meet general focus range, and whether 
they can be sold profitably. Business perfor-
mance can be enhanced not only the exclusion 
of product range, but also the addition of new 
products.

It should be noted that the profitability of trad-
ing a particular tour should not be interpreted too 
narrowly – as commission only or the difference 
between the sale price and its purchase costs. 
A wider view on profitability can be expressed 
as: does trading of this tour increase the prof-
itability of agency as a whole, if it is decided to 
include (or not include) in this product range? In 
many cases the decision on the breadth, depth 
and consistency range managers founded on 
such a broad and reasonable approach.

In practice, the concept does not always yield 
the total playing its proper role in matters related 
to the range. Often the decision to include a range 
or revocation of a product leaders take based on 
habit or tradition, imitation competitors, or sim-
ply based on intuition. But the decision about the 
range should not be based only on profitability, 
profitability as the only criterion; such decisions 
should be the result of a comprehensive review 
and analysis.

Assortment management is an activity aimed 
at bringing the range with the requirements of 
its rationality. The main controls is to establish 
requirements for the rational range, determin-
ing product policy organization. Requirements 
rationality range vary depending on market con-
ditions (solvency of the buyer, socio-economic, 
socio-cultural, legal characteristics of environ-
mental organizations).

The purpose product range – the most com-
plete satisfaction of consumer demand. There 
are general and specific factors shaping range. 
General factors that influence the formation 
of industrial and commercial range, there is a 
demand and profitability. Special factors in the 
formation of the industrial range is raw material 
and technical base of production, scientific and 
technological progress.

 Rational portfolio of products – a major factor 
in the competitiveness of agencies in the pres-

ence of a large number of manufacturers and 
sellers of similar goods. It is formed by the selec-
tion of species, varieties, brands of products 
other than novelty modification level of quality, 
price, terms of demand, typology of consumers 
(consumer segment group).

Assortment policy is aimed at building an 
optimal structure of assortment, price policy. It 
is based on consumer requirements for certain 
groups of customers (segments) and the need 
for efficient use of financial resources.

Achieving compliance range is based on 
demand of planning and forecasting. Manager 
should take into account, on the one hand, the 
market a new product range, on the other hand – 
the nature of demand. The projections should 
reflect the structure of demand for products 
based functional effect, price, type and brand 
sizes.

Work on the product range is complicated by 
the following factors:

‒ large latitude range of goods;
‒ the need to take into account legal require-

ments of compulsory servise range;
‒ the inability to accurately calculate the real 

needs of the population;
Therefore, forecasting and assortment plan-

ning can only be short-term.
Formation range can be made by different 

methods and approaches depending on the 
scale of sales, properties of goods, commercial 
and social objectives and challenges facing the 
company.

If there are a large number of proposals 
from tour operators products assortment can 
be formed the most famous brands. Sales only 
major brands guaranteeing sales volumes, cost 
savings to stimulate demand, but requires a flex-
ible pricing policy, as many competitors, which 
reduces profits.

The range of products can be formed with 
lesser-known brands, providing a low level of 
competition in this market segment, allows main-
taining high profits at low retail prices, but cre-
ates the need for financial costs to attract cus-
tomers and stimulate sales. You can select the 
following key areas of product range catalog.

Reduced range – quantitative and qualita-
tive change in the range of low-cost, low-qual-
ity goods that are not in demand by consumers. 
The reasons for the reduction range may fall 
in demand, the lack of proposals losses or low 
profitability in the production or sale of certain 
goods. 

Expanding the range – the quantitative and 
qualitative changes basket of goods due to 
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increase in breadth, fullness and novelty product 
quality. The reasons that contribute to the expan-
sion of the range, is to increase the supply and 
demand, high profitability and the sale of goods, 
the introduction of new products. 

Deepening range – quantitative and quali-
tative change in the range of products through 
the development and supply of new brands or 
modification. The reason for choosing this area 
is the high saturation of the market, the desire 
to reduce the risk of release of goods at low 
novelty presence known in demand brands, 
lack of organization to produce new types of 
products. 

Update range – quantitative and qualitative 
changes in the state set of goods, characterized 
by increase in novelty. 

Improving the range – the quantitative and 
qualitative changes set of products to improve 
rational range. 

The optimal product portfolio is one of the 
main components of marketing, which directly 
affects the sales activities, it is important to 
achieve competitiveness in the market. 

Actively developing large tour operators 
who have significant financial resources and 
can afford to experiment on assortment block: 
enter a range of new products in large volume 
to work with producers of "unnecessary" tours 
and, guided by its own network sales statistics, 
generate assortment matrix to open new outlets.

For example, some national retailers form 
the portfolio as follows: as a basic range of new 
distribution network set list of items suitable for 
parameters store the most balanced assort-
ment – "reference" trading network in which 
according to the standards periodically works on 
the introduction of new products.

Added to the basic range of positions as, most 
sold and found the statistics in the trading net-
work as a whole is checked that all the items on 
the list include the mandatory range, this range 
adapted to store commercial equipment features 
and calculations. Consideration of the range 
in terms of its presence in products of different 
price range is important in acute competition to 
keep all classes of customers, answering their 
income and personal preferences.

An important task – working range ordered 
structure. In order to determine the optimal ratio 
of different product groups that are part count 
in a certain category, overseas businessmen 
wastes BCG matrix and ABC-analysis.

The classic tool aimed at studying the struc-
ture of the range – a "ABC-analysis." This method 
is used to analyze the effectiveness of the imple-

mentation of various product groups and com-
paring the efficiency of individual products within 
a product line. If the analysis of the depth of 
trading range, which contains 20 items, the first 
four give 80% of sales, the next four – provide 
10% and all other accounts for the remaining 
10%, it is fairly typical pattern. 

The strategic goals of assortment manage-
ment can be described as follows: 

 – maximum satisfaction of all target groups 
of consumers while increasing the efficiency 
of interaction between business units on travel 
service market;

 – formation of trading range that will provide a 
competitive advantage for the company and on 
this basis will maximize profits in the long term; 

 – retaining a share on the consumer market 
and moving into other market segments; 

 – forming a certain image of the company and 
ensuring a high level of customer service; 

 – strengthen the financial position of the 
company; 

 – increasing the market value of the company 
and so on. 

Tactical objectives of assortment manage-
ment, in our opinion, are: 

 – the formation of the current and future prod-
uct policy, respectively on the demand of con-
sumers; 

 – forming a specific range corresponding to 
the parameters of chosen niche and consumer 
characteristics; 

 – the establishment of areas to expand the 
range to meet the needs that change; 

 – improvement relationships with other 
business units on travel service market; 

 – ensure sufficient breadth, depth and stability 
of tour range; 

 – ensuring a balance in cash flows;
 – regulation size and structure of advances 

and acceleration of cash turnover; 
 – ensuring growth in sales and profits; 
 – keeping maintenance costs to a minimum; 
 – optimization of structure of sources cover-

ing goods with a view to ensuring the financial 
viability; 

 – risk management. 
Efficient operational assortment management 

can be performed on the following objectives: 
 – forming a basic range considering the com-

plexity of consumption; 
 – the distribution of certain groups and sub-

groups in terms of consumer goods complexes; 
 – updating and adjustment of tour range; 
 – organization of economic relations, moni-to-

ring their implementation; 
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 – organization of advertising and information 
on the range; 

 – the rational use of merchandising and pro-
motion; 

Conclusion. Thus, we may conclude that 
assortment policy must be based on an inte-
grated approach and provide some action for the 
appropriate guidelines. So assortment policy of 
business unit on travel service market may be 
based on the following principles: 

 – adequacy, providing a regulatory nature of 
product policy of the company in general. Indeed, 
assortment policy establishes a link between the 
demands of the market on the one hand and 
opportunities of companies – on the other. But 
this is only "outside" of principle. Its "inner" part 
covers business capacity of tour operator. Based 
on direct and closed loop feedback assortment 
policy regulates the development of the whole 
business, constantly compare its ability with con-
sumer request and market dynamics;

 – flexibility of assortment policy, which 
includes complex solutions for revealing busi-

ness opportunities. If the assortment policy will 
not be fully open to new ideas and methods, it will 
turn into something inviolable and will not stimu-
late the development of the company. Based on 
this principle, it should be noted that company 
may focus on the consumer market;

 – synergy in marketing decisions; this 
means that the nomenclature of tours must 
be intrinsically linked and some types of 
products and services should complement 
each other;

 – coordination and complexity. The complex 
nature of product policy means that the sys-
tem measures and approaches to assortment 
management should focus on the formation of 
competitive assortment model to ensure strong 
position on the market.

Well-grounded assortment policy enables 
achievement of long term goals of travel agen-
cies and tour operators, links together coun-
try-components of commercial strategy and 
enhance efficiency of business on national and 
world travel service market.
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Методичні підходи до оцінки дієвості управління 
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У статті з’ясовано сутність виробничої потужності підприємства. Запропоновано підхід до оцінки дієвості 
управління виробничою потужністю підприємства, який передбачає: дослідження чинників впливу на вели-
чину виробничої потужності та ефективність її використання; оцінку ефективності використання виробничих 
потужностей та виявлення залежностей між показниками рівня виробничої потужності і результуючими по-
казниками діяльності підприємства та рівнем його економічної безпеки.

Ключові слова: потужність, виробнича потужність, виробнича програма, вузьке місце, операційний про-
цес, економічна безпека. 

Коленда Н.В. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ

В статье определена сущность производственной мощности предприятия. Предложен подход к оценке 
действенности управления производственной мощностью предприятия, предусматривающий: исследование 
факторов влияния на значение производственной мощности и эффективность ее использования; оценку 
эффективности использования производственных мощностей и выявление зависимостей между показате-
лями уровня производственной мощности и результирующими показателями деятельности предприятия и 
уровнем его экономической безопасности.

Ключевые слова: мощность, производственная мощность, производственная программа, узкое место, 
операционный процесс, экономическая безопасность.

Kolenda N.V. THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF THE MAN-
AGEMENT OF PRODUCTION CAPACITY IN THE SYSTEM OF PROVIDING THE ECONOMIC SECURITY OF 
ENTERPRISE

The essence of the production capacity of enterprise are considered in the article. The approach to estimation 
of effectiveness of the management of production capacity is proposed. The approach includes: study factors of 
influence on the value of production capacity and efficiency of its use; evaluation of the effectiveness employment of 
industrial capacity and identify dependencies between indicators of production capacity and the resulting indicators 
of the company and its level of economic security.

Keywords: capacity, production capacity, production program, bottlenecks, operating process, economic security.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема визначення виробничої 
потужності підприємства є однією з клю-
чових у системі оперативного управління і 
посідає важливу позицію у широкому діа-
пазоні управлінських рішень, пов’язаних 
як із діагностикою сучасного економічного 
стану суб’єкта господарювання, так і стра-
тегічними напрямами майбутнього розвитку. 
Управління виробничою потужністю наці-
лене на забезпечення оптимального рівня її 
використання, зменшення непродуктивних 
витрат, збільшення обсягів виробництва та 
зменшення трудомісткості. Досягнення цих 
результатів, своєю чергою, сприятиме зрос-
танню рівня економічної безпеки підприєм-

ства, передусім, через підвищення одного з 
її складників – виробничого.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Істотний внесок у дослідження економіч-
ної сутності та окремих аспектів управління 
виробничою потужністю підприємства зро-
били вітчизняні та зарубіжні науковці: Р. Ата-
манчук, М. Вахрушина, Г. Гигельс, П. Данилов, 
Л. Ітін, Є. Ліберман, В. Маврищев, К. Невель-
ська, Й. Петрович, А. Федонін, Т. Фролова, 
В. Хряпченков, І. Швець, Д. Штефанич, Г. Шви-
даненко та ін. Незважаючи на те що питання 
сутності, видів та управління виробничими 
потужностями розглядають багато науковців, 
проте підходів до оцінки дієвості цього про-
цесу практично не розроблено. ЕК
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою  дослідження є форму-
вання підходу до оцінки дієвості управління 
виробничою потужністю в системі забезпе-
чення економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Передусім необхідно зазначити, що 
тлумачення понять «виробнича потужність» 
та «економічна безпека» також є неодноз-
начними в науковій літературі, тому узагаль-
нення напрацювань учених, їх критичний ана-
ліз дали змогу сформувати авторський підхід 
до змістового наповнення цих понять.

Отже, виробничу потужність підприємства 
пропонуємо розглядати як показник виробни-
чих можливостей підприємства, який харак-
теризує здатність виготовляти максимально 
можливий обсяг продукції відповідної якості 
та визначеної номенклатури за одиницю часу, 
який відповідав би потребам ринку та забез-
печував економічну ефективність за умов 
оптимального використання обладнання, 
організованості праці та використання новіт-
ніх технологій. 

Економічна безпека – це стійкість підпри-
ємства до внутрішніх та зовнішніх загроз, його 
здатність забезпечувати реалізацію власних 
економічних інтересів, ефективно функціону-
вати та розвиватися в умовах невизначеності 
та наявних ризиків [1, с. 221].

Функціонування в умовах ринкових відно-
син, підвищення рівня інтенсифікації вироб-
ництва зумовлюють необхідність більш 
повного й ефективного використання вироб-
ничих потужностей. Це вимагає розроблення 
відповідної методики, яка б давала змогу оці-
нити як ефективність використання виробни-
чої потужності, так і дієвість управління нею.

Щодо методичних підходів до оцінки діє-
вості управління виробничою потужністю під-
приємства, то аналіз наукової літератури, як 
уже зазначалося, показує їх практичну від-
сутність. Учені більше уваги акцентують на 
розробленні методик чи окремих показників 
оцінки ефективності використання виробни-
чих потужностей, роблячи акцент на галузевій 
специфіці.

Отже, узагальнюючи напрацювання вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, пропонуємо 
власний підхід до оцінки дієвості управління 
виробничою потужністю підприємства. На 
нашу думку, він повинен компонувати в собі:

 – підходи до дослідження чинників впливу 
на величину виробничої потужності та ефек-
тивність її використання, що характеризува-
тиме дієвість аналітичної роботи у процесі 

управління, своєчасність, об’єктивність та 
повноту врахування впливу цих чинників під 
час прийняття управлінських рішень;

 – підходи до оцінки ефективності викорис-
тання виробничих потужностей як результую-
чого показника дієвості управління;

 – підходи до виявлення залежностей між 
показниками рівня виробничої потужності та 
результуючими показниками діяльності під-
приємства, а також рівнем його економічної 
безпеки, які безпосередньо характеризувати-
муть дієвість управління.

Оцінка рівня використання виробничих 
потужностей відіграє важливу роль у системі 
управління діяльністю підприємства, тому 
безпосередніми величинами, які характери-
зуватимуть дієвість управління виробничою 
потужністю підприємства, є показники ефек-
тивності її використання. У підручниках з еко-
номіки підприємства та планування діяльності 
підприємства [2–12] розглянуто низку показ-
ників щодо визначення величини виробничої 
потужності підприємства та ефективності її 
використання.

М. Романенко вважає, що найоб’єктивнішу 
аналітичну інформацію про рівень викорис-
тання виробничих потужностей дає система 
показників, яка включає три групи: 

‒ показники, які характеризують рівень 
освоєння проектної та використання серед-
ньорічної виробничої потужності підприєм-
ства; 

‒ показники, які характеризують викорис-
тання устаткування в часі та в потужності 
(коефіцієнти екстенсивної та інтенсивної 
завантаженості); 

‒ показники використання устаткування та 
площ у вартісних і натуральних вимірниках 
[13, с. 47].

Л.П. Шендерівська вважає, що підходи до 
визначення виробничої потужності можна 
поділити на три групи:

‒ за кількістю продукції;
‒ за вартістю;
‒ за часом [14, с. 133].
Ми пропонуємо оцінку дієвості управління 

виробничою потужністю підприємства здій-
снювати на основі розрахунку таких груп 
показників (рис. 1):

‒ показників загальної величини виробни-
чої потужності;

‒ загальних показників ефективності вико-
ристання виробничої потужності, які вклю-
чають комплексні показники, показники 
ефективності використання обладнання, 
виробничих площ;
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‒ опосередкованих показників ефектив-
ності використання виробничої потужності, які 
відображають рівень освоєння потужностей 
працівниками та їх вплив на загальний фінан-
совий результат діяльності підприємства та 
рівень його економічної безпеки. 

Отже, першочерговим етапом є визначення 
величини виробничої потужності підпри-
ємства. Виробничу потужність, як правило, 
визначають у натуральних, умовно натураль-
них або вартісних показниках. Вимірювання 
виробничої потужності в натуральних величи-
нах доцільне тільки на вузькоспеціалізованих 
підприємствах, що випускають однорідну про-
дукцію.

За широких номенклатури та асортименту 
продукції спорідненого призначення вико-
ристовуються умовно натуральні показники. 
Вартісними показниками оцінюють вироб-
ничу потужність для порівняння її економічної 
ефективності та визначення обсягів реалізо-
ваної, товарної і валової продукції. 

Загальна величина виробничої потужності 
(ВПзаг) може бути визначена за формулами:
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де ВПі – виробнича потужність і-ї групи 

обладнання;
ФРЧі – плановий фонд робочого часу оди-

ниці і-ї групи обладнання, год.;
Nобл.і. – кількість обладнання і-ї групи;
τ – станомісткість виготовлення одиниці 

продукції, н.-год.;
Пі – продуктивність і-ї групи обладнання за 

годину.
Балансова величина виробничої потуж-

ності відображає зміни її величини, що від-
бувалися протягом досліджуваного періоду, 
здебільшого року, під впливом різних чинників 
і визначається за формулою:
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де ВПбал – величина балансової виробни-

чої потужності підприємства;
ВПп – виробнича потужність на початок 

року;
ВПΔякісн – зміна виробничої потужності за 

рахунок інтенсивних заходів;

Рис. 1. Система показників оцінки використання виробничої потужності підприємства
Джерело: розроблено автором

Показники виробничої потужності підприємства

Загальні показники 
величини ВП

Загальні показники ефективності 
використання ВП

Опосередковані показники 
ефективності використання ВП

- загальна величина 
виробничої 
потужності (ВП), 
- баланс виробничої 
потужності (ВПвих),

 - середньорічна 
величина 
виробничої 
потужності (ВПср)

комплексні:
- інтегральний показник використання ВП, 
- коефіцієнт екстенсивного використання ВП,
- коефіцієнт інтенсивного використання ВП, 
-коефіцієнт використання проектної 
потужності, 
-коефіцієнт використання ВП, 
-коефіцієнт використання середньо 
розрахункової (Кср) або нормативної 
величини ВП

показники ефективності використання 
обладнання: 
-коефіцієнт змінності роботи обладнання, 
-коефіцієнт завантаження обладнання,  
-середній час роботи обладнання, 
-коефіцієнт пропорційності,

-випуск продукції в розрахунку на 1 грн. 
вартості обладнання

показники ефективності використання 
виробничих площ:
- коефіцієнт ефективності використання 
виробничих площ

показники оцінки впливу 
використання виробничої 
потужності на ефективність 
виробництва:
- фондовіддача

рівень освоєння потужностей 
працівниками:
- фондоозброєність, 
- продуктивність праці

показники фінансового 
результату діяльності
підприємства:
- коефіцієнт фінансової віддачі, 
- рентабельність виробничої 
потужності
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ВПΔОФ – приріст виробничої потужності 
за рахунок введення в експлуатацію нових 
об’єктів чи реконструкції наявних;

ВПΔВ – зміна виробничої потужності за раху-
нок зміни профілю виробництва (зокрема, 
номенклатури й асортименту продукції);

ВПвив – зниження виробничої потужності за 
рахунок виведення з експлуатації основних 
фондів.

Середньорічна величина виробничої 
потужності обчислюється за формулою:
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де ВПср – середньорічна величина вироб-

ничої потужності;
ВПвв – обсяг уведених в експлуатацію 

нових виробничих потужностей чи  розши-
рення наявних;

t1 – кількість повних місяців роботи введе-
них потужностей;

t2 – кількість повних місяців, коли виведені 
з експлуатації потужності не працювали.

Щодо методики розрахунку інших показни-
ків, які характеризуватимуть загальні та опо-
середковані показники ефективності вико-
ристання виробничої потужності, то вони є 
загальновідомими, тому акцентувати увагу на 
розгляді порядку їх розрахунку в межах цього 
дослідження вважаємо недоцільним.

На підставі аналізу наявних наукових під-
ходів до визначення виробничої потужності 
підприємства та її впливу на техніко-еконо-
мічні показники діяльності підприємства, про-
понуємо таке співвідношення, яке характе-
ризуватиме дієвість управління виробничою 
потужністю підприємства та її вплив на рівень 
економічної безпеки:

ΔЕБ≥ΔП≥ΔВ≥ΔС≥ΔЕВП≥ΔВП≥ΔОФ≥1,   (5)
де ΔЕБ – зміна рівня економічної безпеки 

підприємства; 
ΔП – зміна рівня прибутку підприємства; 

ΔВ – зміна обсягу виробництва продукції;
ΔС – зміна величини собівартості продукції;
ΔЕВП – зміна рівня ефективності викорис-

тання виробничої потужності підприємства;
ΔВП – зміна величини виробничої потуж-

ності підприємства;
ΔОФ – зміни величини основних фондів. 
Основним положенням цієї залежності 

є нарощення виробничої потужності, яке 
повинно зумовити інтенсивніше зростання 
обсягів виробництва порівняно з витратами, 
що, своєю чергою, сприятиме збільшенню 
рівня прибутковості діяльності підприєм-
ства та його економічної безпеки. При цьому 
зростання величини виробничої потуж-
ності підприємства повинно супроводжува-
тися швидшими темпами зростання обсягів 
виробництва. За недотримання цієї умови 
зменшується ефективність використання 
виробничої потужності.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
розроблена методика може слугувати осно-
вою для оцінки дієвості управління виробни-
чою потужністю підприємства та її впливу на 
рівень економічної безпеки. 

Проведене дослідження можемо вва-
жати таким, що містить наукову новизну, яка 
полягає в удосконаленні методичних під-
ходів до оцінки виробничої потужності під-
приємства, які на відміну від наявних дають 
змогу оцінити дієвість управління та його 
вплив на рівень економічної безпеки. Дослі-
дження має й прикладне значення, оскільки 
на основі проведеної оцінки за запропоно-
ваною методикою можна отримати інфор-
мацію, яка дасть змогу обґрунтувати та пра-
вильно встановити черговість проведення 
заходів щодо підвищення ефективності 
використання виробничої потужності, роз-
шивки «вузьких місць» і нарощення її вели-
чини.
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У статті розглянуто питання пріоритетних напрямів розвитку  аграрного сектора економіки в сучасних умо-
вах. Вивчено питання забезпеченості підприємства, його стабільності та фінансової стійкості як єдиної еконо-
мічної системи. Обґрунтовано шляхи підвищення економічної стабільності сільськогосподарських товарови-
робників. Проаналізовано систему статистичних показників виробництва та реалізації сільськогосподарської 
продукції в країні. Пріоритетним завданням вибрано знаходження напряму розвитку сільського господарства 
за допомогою аналізу рентабельності, продуктивності праці та випуску валової продукції за досліджуваний 
період.

Ключові слова: аграрний сектор, сільське господарство, валова продукція, рентабельність, продуктив-
ність праці, ресурсний потенціал.

Кононенко Ж.А., Сокил В.А. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКО-
НОМИКИ

В статье рассмотрены вопросы приоритетных направлений развития аграрного сектора экономики в 
современных условиях. Изучены вопросы обеспеченности предприятия, его стабильности и финансовой 
стойкости как единой экономической системы. Обоснованы пути повышения экономической стабильности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проанализирована система статистических показателей про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции в стране. Приоритетным заданием выбрано поиск 
направления развития сельского хозяйства с помощью анализа рентабельности, производительности труда 
и выпуска валовой продукции за исследуемый период.

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, валовая продукция, рентабельность, продуктив-
ность труда, ресурсный потенциал. 
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The article examines priority areas of the agricultural sector in modern conditions. The questions of material 

well-being of enterprise are studied, his stability and financial firmness as a single economic system. The importance 
of improve the sustainability of agricultural producers. The system of statistical indexes of production and realization 
of agricultural produce is analysed in a country. Foreground job is choose the search of direction of development 
of agriculture by means of analysis profitability, labour and producing of gross products productivity for investigated 
period.

Keywords: agrarian sector, agriculture, gross output, profitability, productivity, resource potential.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Аграрний сектор є одним із най-
більш пріоритетних та перспективних векто-
рів розвитку економіки держави. Сільсько-
господарський потенціал нашої держави має 
можливості бути підґрунтям для зміцнення 
економічної ситуації країни. Для раціоналі-
зації використання ресурсного потенціалу 
аграрного сектору першочергово визнача-
ють пріоритетні напрями розвитку. Для цього 
необхідно застосувати вже отриманий досвід 
ведення сільського господарства та статис-
тичну систему показників виробництва та 

реалізації сільськогосподарської продукції 
в  країні. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Над питанням визначення найбільш 
економічно вигідних напрямів сільськогос-
подарського виробництва працюють майже 
всі науковці, що займаються проблемами 
вивчення аграрного сектору країни, а саме: 
Н.П. Дуброва, В.І. Кравець, О.В. Собкевич, 
В.М. Русан, А.Д. Юрченко, О.В. Ковальова, 
Ю.О. Ярмоленко, Н.М. Коробова, В.К. Збар-
ський, В.І. Мацибора, А.А. Чалий, А.Т. Опря, 
О.А. Томашевська, Л.М. Демиденко та ін. ЕК
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Незважаючи на чималу кількість наукових 
робіт, присвячених визначенню ефективності 
використання аграрного потенціалу дер-
жави, та їх вагому практичну цінність, обрана 
сфера дослідження залишається актуаль-
ною, оскільки статистичні показники щорічно 
оновлюються, відповідно, питання потрібно 
досліджувати в динаміці.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в знаходженні 
пріоритетного напряму розвитку сільського 
господарства за допомогою аналізу рента-
бельності, продуктивності праці та випуску 
валової продукції за досліджуваний період.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Актуальність питання забезпе-
ченості підприємства, його стабільності 
та фінансової стійкості є очевидним для 
будь-якої соціально-економічної системи. 
Розвинуті чи трансформаційні національні 
господарства завжди вирішують дилему 
ефективного використання ресурсів, адже 
забезпеченість виконує роль дієвого стиму-
лятора економічного розвитку. У національ-
ній економіці сільське господарство продо-
вжує займати винятково важливе місце, тому 
визначає соціально-економічну ситуацію та 
продовольчу забезпеченість держави. Укра-
їнський аграрний сектор із великим потен-
ціалом виробництва, що значно перевищує 
потреби внутрішнього ринку, може сприяти 
розвитку національної економіки та її ефек-
тивній інтеграції у світовий економічний про-
стір, а отже, зростанню доходів задіяного в 
аграрній економіці сільського населення, 
кількість якого становить понад третину 
всього населення країни, а також забез-
печити мультиплікативний ефект розвитку 
інших галузей національної економіки [9].

Варто відзначити, що аграрний сектор має 
певні особливості, які залежать передусім від 
попиту та пропозиції на продукти харчування 
і рівня оборотного капіталу. Саме через це 
сільське господарство знаходиться в нерів-
них умовах господарювання відносно інших 
галузей господарювання. Така ситуація при-
зводить до більшої збитковості аграрних під-
приємств як наслідок постійного підвищення 
цін на продукцію сільського господарства. 

Одним із найбільш гострих питань оцінки 
стану аграрного сектору країни є те, що зна-
чна частина економіки знаходиться «в тіні», 
тому показники статистичної та фінансової 
звітності не завжди відображають реальні 
дані на підприємствах. Таке явище зумов-
лено тим, що з боку держави немає належ-

ної підтримки вітчизняних виробників сіль-
ськогосподарської продукції. Звісно, у цьому 
напрямі регулярно вводяться нові законопро-
екти та виділяється певна частка бюджету на 
розвиток аграрного сектору, але враховуючи 
величину потенціалу розвитку сільського гос-
подарства держави цих зусиль недостатньо, 
відповідно, постає гостра необхідність у доко-
рінному реформуванні даної галузі.

У наукових працях неодноразово про-
водився аналіз сучасної технологічної бази 
аграрного сектору нашої держави, вносились 
пропозиції щодо покращення та усунення її 
недоліків, пошуку джерел фінансування, роз-
роблення новітніх методів автоматизації сіль-
ського господарства. Усе це націлено на отри-
мання якомога більшої економічної вигоди. 
Але наше дослідження спрямовано переду-
сім на визначення основних напрямів удоско-
налення та розвитку виробництва.

В основу стабільного розвитку сільськогос-
подарського виробництва покладено інтен-
сифікацію, основним фактором якої є підви-
щення використання трудового потенціалу та 
зростання продуктивності аграрної праці [2, с. 
104]. Відповідно, показником в аналізі вироб-
ництва сільськогосподарської продукції буде 
продуктивність праці. Під продуктивністю 
праці розуміють реалізовану здатність кон-
кретної праці (праці конкретних працівників) в 
одиницю робочого часу виробляти певну кіль-
кість продукції або виконувати відповідний 
обсяг роботи [1]. Сутність категорії продук-
тивності праці окремі дослідники вбачають в 
тому, що вона одночасно виражає природно-
речовий і специфічний суспільний характер 
продуктивного використання живої праці в 
процесі історичного розвитку виробництва 
[10, с. 2]. 

На рисунку нижче представлено показники 
продуктивності праці за кожною галуззю сіль-
ськогосподарського виробництва за 2009–
2015 рр. Дані наведено на одного зайнятого 
в сільськогосподарському виробництві, у 
постійних цінах 2010 р. (грн.) в розрахунку, 
згідно з показниками Державної служби ста-
тистики України [8]. Як бачимо з аналізу гра-
фіка, продуктивність галузі рослинництва 
перевищувала результати галузі тваринни-
цтва лише до 2012 р. Станом на сьогодніш-
ній день ситуація змінилася в оберненому 
напрямі.

Стрімке зростання продуктивності праці 
в останні роки пов’язане з її підвищенням у 
галузі тваринництва, що є наслідком більш 
швидкого розвитку концентрації виробництва 
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на основі його зменшення або повного згор-
тання насамперед у дрібнотоварних виробни-
ків [7, с. 15].

На жаль, за останні роки наша держава 
втратила контроль над показниками продук-
тивності праці. Темпи її росту в сільському 
господарстві країни показують некеровану 
динаміку порівняно з іншими країнами. До 
того ж відрив у показниках незначний, тому 
визначити більш ефективну галузь у розрізі 
показника продуктивності праці неможливо 
(рис. 1).

Наступним досліджуваним показником є 
випуск валової продукції та питома вага осно-
вних видів сільськогосподарської продукції 
у загальній масі. Далі подана питома вага 
середніх показників випуску валової сільсько-
господарської продукції за кожним видом за 
2009-2015 рр. 

Отже, як бачимо, найбільшу питому вагу за 
2009–2015 рр. мало виробнитцво зернових та 
зернобобових культур – 32% і в середньому 
становило 67 617,8 млн. грн. (за даними Дер-
жавної служби статистики України), а серед 
галузі тваринництва найбільший показник 
спостерігається у виробництві м’ясної продук-
ції – 17%, або 36 239,8 млн. грн. Найменший 
показник у цілому мало виробництво цукро-
вих буряків – 3%, або 5 812,1 млн. грн., а серед 
тваринництва найменшим показником було 
виробництво яєць – 4%, або 8 374,3 млн. грн.

Останім, але не менш важливим є показ-
ник рентабільності виробництва продукції. 
Рентабельність продукції характеризує при-
бутковість поточних витрат, вигідність для 
підприємства виробництва певного виду про-
дукції (рис. 2).

Ресурси, якими володіє підприємство, 
впливають на рівень цього показника незна-
чною мірою – лише у тій частині собівартості, 
яка дорівнює амортизації основних засобів і 
зносу нематеріальних активів, а також витра-
там на ремонт техніки. Основними чинниками 
зростання рентабельності продукції є зни-
ження витрат на виробництво і підвищення 
реалізаційних цін [5].

Аналіз рівня рентабельності виробництва 
продукції допомагає виявити питання поліп-
шення структури сільськогосподарського 
виробництва, його спеціалізації, територі-
ального розміщення, визначити ефектив-
ність виробництва тієї чи іншої сільськогос-
подарської продукції. Крім того, враховуючи 
низку обставин, існують певні види сільсько-
господарської продукції, виробництво яких 
об’єктивно може бути низькорентабельним 

або нерентабельним зовсім, але важливим 
для суспільства, що, своєю чергою, зумовлює 
необхідність підтримки сільськогосподар-
ських підприємств. 

У галузі сільського господарства розраху-
нок рентабельності базується на двох осно-
вних показниках: 

1) чистому доході (виручці) від реалізації 
продукції (робіт, послуг) без податку на додану 

Рис. 3. Середній рівень рентабельності  
за кожним видом культур за 2009–2015 рр.

Рис. 2. Питома вага випуску валової  
продукції за кожним видом у середньому  

за 2009–2015 рр.

Рис. 1. Продуктивність праці по галузях 
сільськогосподарського виробництва  

за 2009–2015 рр.

Рис. 1. Продуктивність праці по галузям сільськогосподарського виробництва 

грн.

роки

відсотки
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вартість, акцизного збору, інших вирахувань, 
дотацій і доплат; 

2) повній собівартості продукції (робіт, 
послуг). 

Якщо чистий дохід (виручка) від реаліза-
ції продукції (робіт, послуг) є прямим показ-
ником, який отримується безпосередньо з 
даних бухгалтерського обліку підприємств, то 
показник повної собівартості є розрахунковим 
показником і визначається підприємствами 
на своєму рівні [6]. Для знаходження серед-
нього рівня рентабельності за основними 
видами сільськогосподарської продукції за  
2009–2015 рр. використано вже розраховані 
показники рентабельності Державної служби 
статистики України рис. 3). 

Аналізуючи основні статистичні дані за 
останні сім років (2009–2015 рр.), можна 
зробити висновки про те, що найбільш рен-
табельним видом виробництва сільськогос-
подарської продукції є вирощування олійних 
культур, які за весь досліджуваний період 
мають найвищі і при цьому стабільні показ-
ники. Найменш рентабельним видом є вироб-
ництво м’яса. Показник є від’ємним на про-
тязі всього досліджуваного періоду, тому для 

забезпечення подальшого розвитку цієї галузі 
потрібно передусім організувати підтримку з 
боку держави.

Висновки з цього дослідження. У ході 
проведеного дослідження визначено осно-
вні поняття та необхідність удосконалення 
аграрного сектору. За допомогою порівняння 
результатів минулих років визначено, що 
більш висока продуктивність праці спосте-
рігається у галузі тваринництва. Аналіз рен-
табельності основних видів сільськогоспо-
дарської продукції за 2009–2015 рр. показав, 
що однозначним лідером за весь досліджу-
ваний період є олійні культури, тому най-
більш вигідно вкладати кошти саме у цей вид 
виробництва.  Своєю чергою, аналіз випуску 
валової продукції за 2009–2015 рр. показує, 
що все-таки пріоритетним в аграрній промис-
ловості залишається виробництво зернових 
та зернобобових культур. Перспективним 
завданням дослідження діяльності сільсько-
господарських підприємств у процесі розвитку 
аграрної сфери є встановлення конкретних 
шляхів джерел фінансування та визначення 
їх інструментів, що є найбільш доступними 
для вітчизняного аграрного сектору.
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Діагностика та управління бізнес-процесами в контексті 
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Статтю присвячено аналізу теоретико-методичних підходів до процесного управління підприємством у кон-
тексті реалізації антикризової стратегії. Розглянуто точки зору на визначення поняття, структури та основних 
видів бізнес-процесів підприємства. Наведено порівняльну характеристику та відмінні особливості десяти 
найбільш універсальних методів діагностики бізнес-процесів. Проаналізовано етапи діагностичного аналізу 
та оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємств. Досліджено взаємозв’язок антикризового і 
процесного управління і види антикризових процесних перетворень.

Ключові слова: бізнес-процес, діагностика, процесно-орієнтований підхід, процесні антикризові перетво-
рення.

Костина О.Н. ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В КОНТЕКСТЕ АНТИКРИЗИСНО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Статья посвящена анализу теоретико-методических подходов к процессному управлению предприяти-
ем в контексте реализации антикризисной стратегии. Рассмотрены точки зрения на определение понятия, 
структуры и основных видов бизнес-процессов предприятия. Приведены сравнительная характеристика и 
отличительные особенности десяти наиболее универсальных методов диагностики бизнес-процессов. Про-
анализированы этапы диагностического анализа и оценки эффективности управления бизнес-процессами 
предприятий. Исследованы взаимосвязь антикризисного и процессного управления и виды антикризисных 
процессных превращений.

Ключевые слова: бизнес-процесс, диагностика, процессно-ориентированный подход, процессные анти-
кризисные преобразования.

Kostina O.M. DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE CONTEXT OF EN-
TERPRISE CRISIS MANAGEMENT

The article is devoted to the analysis of theoretical and methodological approaches to process management of 
an enterprise in the context of implementing an crisis strategy. Considered the points of view on the definition of the 
concept, structure and main types of business processes of the enterprise. Given the comparative characteristics 
and distinctive features of the ten most universal methods of diagnosing business processes. Analyzed the stages of 
diagnostic analysis and evaluation of the effectiveness of business process management in enterprises. Investigat-
ed the interrelation between crisis and process management and types of crisis process of transformations.

Keywords: Business process, diagnostics, process-oriented approach, process crisis transformations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вітчизняна практика управління 
вимагає вироблення обґрунтованих рекомен-
дацій щодо підвищення ефективності вироб-
ничо-комерційної діяльності підприємств. Для 
більшості сучасних підприємств характерні 
зношеність основних фондів, нестача фінан-
сових ресурсів, використання застарілих тех-
нологій, низький рівень менеджменту, що зна-
чно гальмує їх розвиток. Нині безперервний 
моніторинг і вдосконалення бізнес-процесів 
є одним з основних інструментів підвищення 
ефективності підприємницької діяльності. Це 
зумовлено передусім посиленням конкуренції 
з боку зарубіжних товаровиробників, висо-
кою динамічністю розвитку підприємницького 

середовища, а також кризовими явищами в 
економіці. Формування механізму діагностики 
і вдосконалення бізнес-процесів, що дає змогу 
в умовах невизначеності адаптувати систему 
управління до змін у зовнішньому середовищі, 
забезпечує високу їх ефективність і конкурен-
тоспроможність. Реструктуризація системи 
управління в рамках процесного підходу дає 
можливість чітко ідентифікувати проблемні 
сфери, що ведуть до виникнення кризи, і 
своєчасно приймати відповідні антикризові 
заходи. У зв'язку із цим питання діагностики і 
вдосконалення бізнес-процесів підприємств й 
підвищення результативності їх діяльності на 
основі ефективного процесного управління 
мають особливе значення. ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Концепція процесного підходу до управ-
ління підприємством на основі виокремлення 
ланцюжка бізнес-процесів, саме визначення 
бізнес-процесів та їх моделювання зна-
йшли відображення у працях вітчизняних і 
зарубіжних учених. Питання реінжинірингу 
бізнес-процесів розглядаються в роботах 
М. Хаммера, Д. Чампі, Ф. Гуяра, Дж.М. Келлі, 
М. Робсона, Ф. Уллах, С. Щеннікова, Ю. Тель-
нова, JI. Оголева, Е. Чернецова, В. Раді-
ковского та ін. Побудові систем процесного 
підходу і його впровадження в управління 
організацією, розробленню методик процес-
ного управління присвячено праці В. Рєпіна, 
В. Єліферова, А. Козлова, Г. Герасимової, 
В. Єгорова, О. Буч, В. Лелякова, Й. Бек-
кера, Л. Вілкова, В. Таратухина, М. Куглера, 
М. Роземанн та ін. Методологічна база з 
моделювання та діагностики бізнес-процесів 
знайшла відображення в публікаціях Г. Каля-
нова, Н. Абдікеєва, Т. Данько, С. Ідельменова, 
А. Кисельова, Є. Гончарова, І. Кремльова та 
ін. Теоретичні та методологічні аспекти реін-
жинірингу бізнес-процесів підприємств як 
одного з основних інструментів антикризового 
управління розглядаються в роботах зарубіж-
них учених, серед яких – Л. Бартон, Б. Річард-
сон, І. Мітрофф, Дж. Мейерс, Р. Хіт та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість публікацій, аналіз наявної тео-
ретичної бази досліджуваної проблеми пока-
зує, що методичні та практичні розробки, що 
стосуються антикризового управління під-
приємствами на основі діагностики і вдоско-
налення бізнес-процесів, ще мало вивчені. 

Зокрема, не отримали достатнього висвіт-
лення питання застосування такого важли-
вого інструменту антикризового управління, 
як реструктуризація системи управління 
організацією на основі процесного підходу 
та взаємозв'язок антикризового управління 
з діагностикою і розвитком бізнес-процесів 
організації. Дана проблема є актуальною 
для різних галузей виробництва.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є ана-
ліз теоретико-методичних засад діагностики 
бізнес-процесів, наукове обґрунтування і роз-
роблення теоретичних рекомендацій щодо 
антикризового управління підприємствами на 
основі процесної реструктуризації, що сприя-
тиме підвищенню ефективності їх діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Термінологія процесного підходу ще 
до кінця не утвердилася, існує велика кіль-
кість визначень або інтерпретацій поняття 
«бізнес-процес». Найбільш обґрунтованим 
можна вважати таке визначення, в якому міс-
титься не тільки виконання будь-яких функцій, 
але обов'язкове досягнення цілей і створення 
цінності для споживачів. Бізнес-процеси під-
приємства повинні становити єдину систему, 
спрямовану не лише на отримання прибутку, 
а й на задоволення потреб споживачів, ство-
рення споживчої цінності виробленого товару. 
Узагальнення теоретичних розробок у сфері 
процесного управління дало змогу уточнити 
зміст поняття «бізнес-процес», під яким розу-
міється сукупність послідовних технологічно 
взаємопов'язаних операцій, що використо-
вують на вході планування ресурсів, зумов-
лених специфікою галузі, організацію дій за 

Рис. 1. Структура бізнес-процесу [2]

Відповідальний за бізнес-процес:
планування, організація, розподіл, 

перерозподіл ресурсів, 
мотивування, облік контроль

Бізнес-процеси: основні, 
допоміжні, забезпечуючі, 

розвитку

вхід вихід

Ресурси:
земля, устаткування, 

персонал, інформація, 
програмне 

забезпечення та ін. 

Результат:
готова продукція, 

послуга, 
інформація, нова 

споживча вартість
та ін. 

управлінський вплив
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рішенням завдань, а на виході, застосовуючи 
принципи контролінгу, створюють продукцію, 
яка відіграє стратегічну роль у життєзабезпе-
ченні суспільства і представляє цінність для 
споживачів [1].

Установлено, що бізнес-процесу неза-
лежно від його ролі в ланцюжку створення 
цінностей підприємства притаманні основні 
елементи [2]. Будь-який бізнес-процес має 
власника, відповідального за його виконання, 
а також такі елементи, як вхід, вихід, ресурси 
і результати (рис. 1).

Отже, бізнес-процес – це сукупність послі-
довних, цілеспрямованих і регламентованих 
видів діяльності, у якій за допомогою управ-
лінського впливу і ресурсів входи процесу 
перетворюються у виходи – результати про-
цесу, що представляють цінність для спожи-
вачів. Процесний підхід – це управління ком-
панією на основі бізнес-процесів, які описані, 
регламентовані, знаходяться на постійному 
контролі і піддаються коригуванню у разі 
виявлення помилок виконання або відхилень 
від результатів.

Діяльність будь-якого підприємства можна 
представити як сукупність бізнес-проце-
сів виробничого і невиробничого характеру. 
При цьому не існує будь-якого стандартного 
переліку бізнес-процесів, тому кожне підпри-
ємство повинно розробляти свої власні біз-
нес-процеси на основі організації активного, 
стабільного і збалансованого механізму 
управління. Нині існує безліч типів і видів 
бізнес-процесів. Як правило, основу для кла-
сифікації бізнес-процесів становлять чотири 
базові категорії [1; 3–5]: основні, допоміжні, 
забезпечуючі і бізнес-процеси розвитку 
(табл. 1).

На більшості підприємств спостерігається 
управління за принципом «так завжди було». 
Оскільки при цьому відсутній нормальний 
документообіг, цілі, критерії оцінки, то для 
того, щоб поміняти щось у процесах, потрібно 
зрозуміти «як є», щоб зробити «як треба». 
Основне завдання діагностики – виявити про-
блеми і відхилення, які є в бізнес-процесах 
підприємства, і тільки після цього їх зміню-
вати й удосконалювати. Не варто приступати 

Таблиця 1
Характеристика основних груп бізнес-процесів підприємства

№ 
з/п

Групи бізнес-
процесів Характеристика

1 Основні
Процеси, орієнтовані на виробництво продукції або надання послуг, 
що представляють цінність для клієнта і забезпечують одержання 
доходу для організації

2 Забезпечуючі
Процеси, які призначені для забезпечення виконання основних біз-
нес-процесів та функціонування інфраструктури через забезпечення 
ресурсами всіх бізнес-процесів організації

3 Допоміжні Процеси, які охоплюють увесь комплекс функцій управління на рівні 
кожного бізнес-процесу та бізнес-системи у цілому

4 Розвитку
Процеси, які забезпечують розвиток або вдосконалення діяльності, 
що дає змогу створити ланцюг цінності в основному та допоміжних 
процесах на новому рівні показників, а також націлені на отримання 
прибутку в довгостроковій перспективі

Таблиця 2
Показники ефективності бізнес-процесів підприємств

№ 
з/п Джерело Показники

1 [3] Показники процесу; показники продукту процесу; задоволеність клієнтів 
процесу; вартісні; технічні; часові

2 [4]
Якісні: суб’єктивні оцінки експертів і керівників.
Кількісні (співвідношення планових і фактичних; у порівнянні з еталон-
ними): технічні, вартісні, витрати ресурсів і часу

3 [5] Результативність, ефективність, продуктивність, тривалість, вартість, 
адаптованість

4 [6] Результативність, тривалість, вартість, якість, фрагментованість (органі-
заційна складність)

5 [7] Складність, процесність, контрольованість, ресурсоємність, урегульова-
ність 
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до впровадження системи бюджетування, 
постановки управлінського обліку, зміни моти-
вації співробітників тощо, якщо не досліджена 
основа операційної діяльності організації – її 
бізнес-процеси.

Діагностика бізнес-процесів необхідна, 
якщо періодично виникають такі проблеми у 
діяльності підприємств:

‒ конфлікти інтересів між відділами і спів-
робітниками;

‒ зриви термінів поставки товару або 
надання послуги;

‒ надмірна завантаженість співробітників;
‒ обсяги реалізації зростають набагато 

повільніше, ніж розміри заробітної плати;
‒ обсяги продажів падають за зростання 

ринку збуту;
‒ собівартість продукції (послуг) значно 

перевищує заплановану;
‒ продукція (послуга) не відповідає потріб-

ним вимогам якості тощо.
Мета діагностики – отримати уявлення про 

систему бізнес-процесів «як є», тобто про ті 
ланцюжки дій, які прийняті в організації на 
момент дослідження. Ця картина наявних біз-
нес-процесів дає змогу визначити вимоги до 
результату роботи кожної ланки в ланцюжку 
бізнес-процесів і, відповідно, показники ефек-
тивності кожної операції.

Отриманий опис показників ефективності, 
своєю чергою, дає змогу робити висновки 
про проблеми в наявній системі бізнес-про-
цесів і шукати заходи щодо їх усунення. 
Іншими словами, діагностика бізнес-проце-
сів проводиться для визначення неефектив-
них послідовностей операцій і пошуку рішень 
щодо оптимізації таких послідовностей для 
збільшення продуктивності праці, мінімізації 
витрат, підвищення якості товарів і сервісу, 
визначення меж відповідальності між струк-
турними підрозділами тощо.

Аналіз наукової літератури дав змогу зро-
бити висновок про відсутність єдиного підходу 
до оцінки і системи показників ефективності 
бізнес-процесів підприємств. Деякі показ-
ники для оцінки ефективності бізнес-процесів 
наведено в табл. 2. На нашу думку, найбільш 
ємною є система показників, запропонована 
А. Козловим [4]. Автори переважної більшості 
класифікаційних підходів виокремлюють два 
напрями формування:

‒ розподіл показників на якісні та кількісні;
‒ виокремлення показників, що характе-

ризують бізнес-процес у цілому, та тих, за 
якими оцінюються окремі складники: продукт, 
ресурси, клієнт тощо.

Необхідність проведення попередньої діа-
гностики зумовлена великою кількістю про-
цесів на підприємстві, описувати кожен із 
них не завжди доцільно, оскільки вартість і 
ресурсоємність досить великі, проте аналіз не 
завжди може дати той ефект, який покрив би 
ці витрати, тому існує необхідність ранжиру-
вання за пріоритетністю проведення опису та 
оптимізації процесів.  Запропоновано порів-
няльну характеристику (табл. 3) та відмінні 
особливості (табл. 4) десяти найбільш поши-
рених та універсальних методів діагностики 
бізнес-процесів підприємства [8].

Жоден із розглянутих методів не охоплює 
усі аспекти функціонування бізнес-процесів 
повною мірою. Для комплексної діагностики 
необхідно спочатку використовувати методи, 
що дають змогу в найкоротший строк і за 
мінімальних витрат часу та праці провести 
попереднє обстеження і виявити ті процеси, 
які потребують оптимізації або реорганізації в 
першу чергу. 

Виявлені «проблемні» бізнес-процеси 
слід аналізувати, використовуючи методи 
поглибленого аналізу, які дають комплексне і 
детальне розуміння поточної ситуації. Напри-
клад, найкращим рішенням у цьому разі є 
використання методів ранжирування, матриці 
розподілу відповідальності і методу ФВА + імі-
таційне моделювання. Крім того, для форму-
вання повної картини стану справ необхідно 
враховувати думки керівників вищої і серед-
ньої ланок, співробітників, а також клієнтів 
процесу, які можуть указати на недоліки, які 
не відомі чи не важливі для персоналу.

Під час проведення діагностичного ана-
лізу виділяють кілька основних етапів (рис. 2)  
[5; 7; 8].

На початку діагностики формалізуються 
стратегічні цілі та проблеми в діяльності орга-
нізації, а також розставляються пріоритети: 
які зі стратегічних цілей мають більшу вагу; 
які проблеми мають першорядне значення 
для досягнення стратегічних цілей, які – дру-
горядне; наскільки важливі інші вимоги до 
роботи компанії тощо.

Наступний етап – опис поточного лан-
цюжка бізнес-процесів. Отримана інформація 
візуалізується у вигляді набору діаграм. Ство-
рюється загальна схема процесу діяльності 
організації у цілому, де кожен елемент – це теж 
самостійний бізнес-процес; він розкривається 
більш детально на окремій схемі. Елементи 
отриманих схем також деталізуються до най-
простіших операцій. На одержаних діаграмах 
бізнес-процесів визначають «вхід» і «вихід» 



291

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Та
бл

иц
я 

3
П

ор
ів

ня
ль

на
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

а 
м

ет
од

ів
 д

іа
гн

ос
ти

ки
 б

із
не

с-
пр

оц
ес

ів
 п

ід
пр

иє
м

ст
в

№
 

з/
п

М
ет

од
С

тр
ок

 
пр

ов
ед

ен
ня

В
ит

ра
ти

  
тр

уд
а 

і ч
ас

у
Кв

ал
іф

ік
ац

ія
 

ан
ал

іт
ик

а
Ре

зу
ль

та
ти

1
А

на
лі

зу
 іє

ра
рх

ій
2-

4 
м

іс
яц

я
се

ре
дн

і
не

 в
аж

ли
ва

зо
ни

 б
ез

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ос
ті

 (п
од

ві
йн

ої
 в

ід
по

ві
да

ль
но

ст
і),

 
не

ст
ач

а 
(ч

и 
на

дл
иш

ок
) п

ро
це

сі
в,

 в
иб

ір
 п

ро
це

су
 д

ля
 

ре
ор

га
ні

за
ці

ї

2
В

із
уа

ль
ни

й 
як

іс
ни

й 
ан

ал
із

2 
ти

ж
ня

 –
  

3 
м

іс
яц

я
м

ін
ім

ал
ьн

і (
за

 
ум

ов
и 

на
яв

но
ст

і 
оп

ис
у 

пр
оц

ес
ів

)
ви

со
ка

не
ст

ач
а 

(ч
и 

на
дл

иш
ок

) д
ок

ум
ен

ті
в 

і п
ро

це
сі

в,
 з

он
и 

бе
з-

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ос
ті

 (п
од

ві
йн

ої
 в

ід
по

ві
да

ль
но

ст
і),

 в
иб

ір
 

пр
оц

ес
у 

дл
я 

ре
ор

га
ні

за
ці

ї

3
Ра

нж
ув

ан
ня

 н
а 

ос
но

ві
 с

уб
’є

кт
ив

но
ї 

оц
ін

ки
2 

ти
ж

ня
 –

  
3 

м
іс

яц
я

м
ін

ім
ал

ьн
і (

за
 

ум
ов

и 
на

яв
но

ст
і 

оп
ис

у 
пр

оц
ес

ів
)

ви
со

ка
зо

ни
 б

ез
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
ос

ті
 (п

од
ві

йн
ої

 в
ід

по
ві

да
ль

но
ст

і),
 

не
ст

ач
а 

(ч
и 

на
дл

иш
ок

) п
ро

це
сі

в,
 в

иб
ір

 п
ро

це
су

 д
ля

 
ре

ор
га

ні
за

ці
ї

4
А

на
лі

з 
пр

оц
ес

у 
по

 в
ід

но
ш

ен
ню

 д
о 

ти
по

ви
х 

ви
м

ог
 (н

а 
ос

но
ві

 IS
O

 9
00

1)

3 
ти

ж
ня

 –
  

2,
5 

м
іс

яц
я

м
ін

ім
ал

ьн
і (

за
 

ум
ов

и 
на

яв
но

ст
і 

оп
ис

у 
пр

оц
ес

ів
)

се
ре

дн
я,

 з
на

-
нн

я 
Д

Е
С

Ті
в

«п
ро

бл
ем

и»
 п

ро
це

сі
в

5
S

W
O

T-
ан

ал
із

1-
4 

ти
ж

ня
м

ін
ім

ал
ьн

і
не

 в
ка

за
на

зо
ни

 б
ез

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ос
ті

 (п
од

ві
йн

ої
 в

ід
по

ві
да

ль
но

ст
і),

 
не

ст
ач

а 
(ч

и 
на

дл
иш

ок
) п

ро
це

сі
в,

 в
иб

ір
 п

ро
це

су
 д

ля
 

ре
ор

га
ні

за
ці

ї, 
«п

ро
бл

ем
и»

 п
ро

це
сі

в

6
В

ио
кр

ем
ле

нн
я 

пр
о-

бл
ем

ни
х 

об
ла

ст
ей

2 
ти

ж
ня

 –
  

3 
м

іс
яц

я
м

ін
ім

ал
ьн

і (
за

 
ум

ов
и 

на
яв

но
ст

і 
оп

ис
у 

пр
оц

ес
ів

)
ви

со
ка

зо
ни

 б
ез

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ос
ті

 (п
од

ві
йн

ої
 в

ід
по

ві
да

ль
но

ст
і),

 
не

ст
ач

а 
(ч

и 
на

дл
иш

ок
) п

ро
це

сі
в,

 в
иб

ір
 п

ро
це

су
 д

ля
 

ре
ор

га
ні

за
ці

ї

7
Ф

С
А

+ 
ім

іт
ац

ій
не

 
м

од
ел

ю
ва

нн
я

1-
5 

м
іс

яц
ів

м
ак

си
м

ал
ьн

і
ви

со
ка

не
ст

ач
а 

(ч
и 

на
дл

иш
ок

) д
ок

ум
ен

ті
в 

і п
ро

це
сі

в,
 з

он
и 

бе
з-

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ос
ті

 (п
од

ві
йн

ої
 в

ід
по

ві
да

ль
но

ст
і),

 «
ву

зь
кі

 
м

іс
ця

»,
 «

ви
тр

ат
ні

 ц
ен

тр
и»

, м
ож

ли
ві

ст
ь 

ав
то

м
ат

из
ац

ії

8
Ра

нж
ув

ан
ня

 п
о 

КФ
У

4 
дн

і –
  

4 
ти

ж
ня

се
ре

дн
і

се
ре

дн
я

ви
бі

р 
пр

оц
ес

у 
дл

я 
ре

ор
га

ні
за

ці
ї

9
М

ат
ри

ця
 р

оз
по

ді
лу

 
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
ос

ті
2 

ти
ж

ня
 –

  
3 

м
іс

яц
я

м
ін

ім
ал

ьн
і (

за
 

ум
ов

и 
на

яв
но

ст
і 

оп
ис

у 
пр

оц
ес

ів
)

ви
со

ка
зо

ни
 б

ез
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
ос

ті
 (п

од
ві

йн
ої

 в
ід

по
ві

да
ль

но
ст

і),
 

ви
бі

р 
пр

оц
ес

у 
дл

я 
ре

ор
га

ні
за

ці
ї

10
Ра

нж
ув

ан
ня

 в
аж

-
ли

ві
ст

ь/
 п

ро
бл

ем
-

ні
ст

ь 
/ м

ож
ли

ві
ст

ь 
пр

ов
ед

ен
ня

 з
м

ін
1-

5 
ти

ж
ні

в
м

ін
ім

ал
ьн

і д
ля

 
сп

ів
ро

бі
тн

ик
ів

, 
ви

со
кі

 д
ля

 к
ер

ів
ни

-
цт

ва
ви

со
ка

«п
ро

бл
ем

и»
 п

ро
це

сі
в,

 н
ес

та
ча

 (ч
и 

на
дл

иш
ок

) п
ро

це
сі

в,
 

ви
бі

р 
пр

оц
ес

у 
дл

я 
ре

ор
га

ні
за

ці
ї



292

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Таблиця 4
Особливості методів діагностики бізнес-процесів підприємств

№ 
з/п Метод Особливості

1 Аналізу ієрархій
Порівняння групою експертів бізнес-процесів за критеріями, які 
заздалегідь узгоджені з керівництвом. Декомпозиція процесів, 
їх ранжування за важливістю і впливом на стратегічну мету

2 Візуальний якісний 
аналіз

Аналіз графічних схем, вхідної та вихідної інформації, доку-
ментації, ресурсів. Розгляд кожної функції процесу, змістовний 
аналіз

3 Ранжування на основі 
суб’єктивної оцінки

Використовується для первісної діагностики. У результаті 
аналізу ефективності, важливості і стану процесів обираються 
найбільш пріоритетні з них

4
Аналіз процесу щодо 

типових вимог (на 
основі ISO 9001)

На підставі ISO 9001 розробляється анкета, проводиться 
опитування всіх учасників процесів, отримані відповіді обро-
бляються на відповідність результатів для кожного процесу. 
Анкетування дає можливість зрозуміти, чи регламентовані всі 
процеси та їх складники, чи використовується цикл постійного 
поліпшення

5 SWOT-аналіз

Проведення анкетування керівників і фахівців підприємства. 
За результатами анкетування формується рейтинг відповідей, 
на основі яких будується таблиця SWOT-аналізу для кожного 
процесу із зазначенням сильних і слабких сторін, загроз і мож-
ливостей покращення

6 Виокремлення  
проблемних сфер

Створюється укрупнена схема бізнес-процесів і в результаті 
спілкування з керівником і співробітниками процесу форму-
ються проблемні сфери в кожному з описуваних процесів. 
Результатом є коротка характеристика кожного процесу, що 
дає можливість зробити акцент на виявленні «проблемних 
зон»

7 ФВА+ імітаційне  
моделювання

Проводиться загальний аналіз собівартості бізнес-процесів, 
за допомоги імітаційного моделювання фіксуються часові, 
ресурсні і трудові параметри. Визначаються й аналізуються 
основні, додаткові і непотрібні функціональні витрати,  про-
водиться порівняльний аналіз альтернативних варіантів зни-
ження витрат у виробництві, збуті й управлінні за рахунок 
упорядкування функцій структурних підрозділів підприємства. 
За допомогою імітаційного моделювання відбувається аналіз 
пропонованого поліпшення діяльності підприємства

8 Ранжування за КФУ

На підставі місії і стратегічних цілей формується список ключо-
вих факторів успіху (КФУ), кожному присвоюється питома вага. 
Затверджується перелік бізнес-процесів організації. Експерт-
ним шляхом виявляються вплив процесу на досягнення КФУ і 
проблемність процесу, зіставляються відповіді всіх експертів і 
формується підсумковий ранг процесів

9 Матриця розподілу  
відповідальності

На підставі списку процесів й організаційної структури за допо-
могою інтерв'ювання, спостережень та аналізу документації 
заповнюється таблиця,  в якій фіксуються відповідальні і вико-
навці по кожному процесу. Таким чином, з'являється наочний 
звіт з інформацією про дублювання відповідальності і зони 
безвідповідальності

10
Ранжування «важ-
ливість – проблем-
ність – можливість» 

проведення змін

За результатами опитування експертів, анкетування чи 
інтерв’ювання керівників виявляються ключові проблеми, за 
якими ранжуються процеси. Вартісний аналіз та оцінка можли-
востей зміни процесів

для кожної операції, ресурси, які використо-
вуються даним процесом, і результати. Таким 
чином, виявляється взаємозв'язок усіх біз-
нес-процесів у компанії. Потім консультанти 

визначають вимоги до продукту кожного про-
цесу і розробляють систему показників ефек-
тивності, проводять вимірювання та аналі-
зують причини, які ведуть до низького рівня 



293

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Рис. 2. Етапи діагностичного аналізу бізнес-процесів підприємства

1-й етап. Підготовчий: прийняття рішення про доцільність проведення 
діагностики, її цілі і необхідне ресурсне забезпечення 

2-й етап. Детальне планування діагностики (час, ресурси, бюджет, виконавці тощо) 

3-й етап. Формування робочої групи, що складається з провідних фахівців 
підприємства і зовнішніх консультантів (за необхідності)

4-й етап. Збір матеріалів для діагностики – аналіз внутрішніх і зовнішніх 
джерел інформації  

5-й етап. Проведення аналітичної обробки даних

6-й етап. Аналіз результатів діагностики: порівняння отриманих даних із 
запланованими (або нормативними) по кожному процесу та підприємству в цілому

7-й етап. Розроблення та затвердження управлінських рішень щодо 
необхідності і пріоритетності можливих змін у діяльності всього підприємства 
та за кожним напрямом діагностики зокрема

8-й етап. Реалізація прийнятих управлінських рішень та контроль їх виконання

Таблиця 5
Цілі, принципи і методи вдосконалення управління бізнес-процесами  

підприємств [1; 2]
ЦІЛІ

Мінімізація витрат; скорочення втрат робочого часу, ресурсів, тривалості процесу, витрат 
праці; оптимізація організаційної структури, скорочення функцій; підвищення якості продук-
ції (послуг) тощо

ПРИНЦИПИ
Мінімальна кількість учасників процесу; єдиний контроль над бізнес-процесом, скорочення 
кількості узгоджень; паралельне виконання управлінських функцій; типізація процесів; 
спрощення процесів (зменшення кількості «входів», об’єднання робіт тощо); автономність 
процесів; усунення розривів у технологічному ланцюжку; створення максимальної кількості 
можливих варіантів реалізації процесу тощо

МЕТОДИ

1. Безперервне вдосконалення: детальний 
і системний розгляд наявного процесу для 
пошуку можливих шляхів його вдосконалення 
або, якщо це необхідно, кардинального пере-
проектування

2. Методика швидкого аналізу рішення: увага 
концентрується на певному процесі під час 
одно- або дводенної наради групи вдоско-
налення процесу для визначення способів 
покращення цього процесу протягом наступ-
них 90 днів

3. Реінжиніринг BPR: радикальне перепро-
ектування бізнес-процесів для покращення 
ключових показників результативності 
(витрати, якість, результативність тощо)

4. Бенчмаркінг: порівняльний аналіз процесів 
господарювання конкретного підприємства 
з еталонними процесами підприємств, що 
виконують такі самі або подібні процеси, 
проте функціонують краще, для покращення 
поточної діяльності

5. Грінфілд: аналіз і прийняття рішень на основі подання бізнес-процесу як щойно створе-
ного, тобто з «чистого аркуша».
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Рис. 3. Послідовність оцінки ефективності управління бізнес-процесами підприємств

1-й етап. Аналіз результативності бізнес-процесів на підприємстві
Виокремлення бізнес-процесів

Формування системи показників для оцінки

2-й етап. Виокремлення проблемних і ключових бізнес-процесів
SWOT-аналіз бізнес-процесів (основних, допоміжних, забезпечуючих, розвитку)

Виявлення «вузьких місць» або точок розриву (метод Делфі, GAP-аналіз)

3-й етап. Оцінка ресурсних можливостей для реалізації заходів покращення
Аналіз виробничого і ринкового потенціалу на основі запропонованої 

системи показників

Виявлення резервів підвищення ефективності системи управління 
бізнес-процесами

4-й етап. Вибір форм і методів удосконалення та економічне моделювання бізнес-процесів
Розроблення стратегічних і тактичних цілей удосконалення бізнес-процесів

Визначення параметрів та індикаторів досягнення заданих цілей 

Розроблення напрямів майбутніх перетворень

5-й етап. Розрахунок ефективності запропонованих заходів удосконалення

6-й етап. Контроль над  реалізацією заходів удосконалення 

Діагностика стану бізнес-процесів

Виявлення бізнес-процесів, що забезпечують найбільшу кількість ключових 
чинників успіху (AВС-аналіз, експертне опитування)

Визначення способів і вибір форми вдосконалення бізнес-процесів

Кількісна оцінка скорочення наявних витрат ресурсів

Визначення мінімальних і максимальних значень ефективності бізнес-процесів

Розрахунок інтегрального ефекту від запропонованих заходів удосконалення 
бізнес-процесів

Перевірка досягнення запланованих цілей

Виявлення причин розбалансованості запланованих цілей і результатів

Визначення невикористаних можливостей для ефективного управління 
удосконаленням бізнес-процесів

Коригування та уточнення напрямів і заходів удосконалення
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таких показників і є потенційним джерелом 
виникнення кризових ситуацій.

Ефективне управління процесами в орга-
нізації передбачає їх постійне поліпшення 
й оптимізацію, тому дуже важливе форму-
вання системи вдосконалення бізнес-проце-
сів. На основі дослідження встановлено, що 
нині наявні декілька інноваційних підходів 
до управління бізнес-процесами: методика 
швидкого аналізу рішення, бенчмаркінг, мето-
дологія безперервного удосконалення, реін-
жиніринг, грінфілд, поєднання функціональ-
ного і процесного підходів [1; 2; 6] (табл. 5).

Алгоритм проведення оцінки ефективності 
управління бізнес-процесами підприємства 
включає шість етапів. Перший етап полягає у 
проведенні системної діагностики бізнес-про-
цесів підприємства, що дає змогу встановити 
якісні та кількісні характеристики, які визнача-
ють ступінь ефективності управління і функці-
онування. На другому етапі, використовуючи 
методи якісного аналізу, виокремлюють най-
більш проблемні бізнес-процеси і визнача-
ють їх «вузькі місця». Результатом проведе-

ної діагностики повинна стати формалізація 
проблеми і виявлення причин неефективного 
управління, а також факторів, що зумовлюють 
появу цих причин.

Третій етап включає проведення якісної й 
кількісної оцінки ресурсних можливостей під-
приємства для реалізації заходів щодо вдо-
сконалення за чотирма напрямами. Оцінка 
виробничого потенціалу націлена на пошук 
варіантів проведення модернізації виробни-
чих потужностей або часткового оновлення 
ресурсної бази. Аналіз трудового потенці-
алу дає змогу визначити інфраструктуру, 
що забезпечує в довгостроковій перспективі 
зростання і розвиток персоналу. Результати 
проведеної комплексної оцінки бізнес-про-
цесів і виявлення ресурсних можливостей 
підприємства є базою для четвертого етапу – 
моделювання бізнес-процесів і визначення 
заходів щодо їх удосконалення (рис. 3).

Основна мета п'ятого етапу – визначення 
економічного ефекту від упровадження запро-
понованих заходів за кожним бізнес-проце-
сом і розрахунок інтегрального ефекту. Під 

Рис. 4. Взаємозв’язок антикризового і процесного управління [9]
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час розрахунку результативності перетворень 
бізнес-процесів необхідно враховувати вплив 
різних зовнішніх і внутрішніх факторів, які 
визначають прогнози розвитку підприємства 
на перспективу. До внутрішніх факторів нале-
жать: кваліфікація керівників, концентрація і 
спеціалізація виробництва, інноваційна актив-
ність, мобільність і оперативність прийняття 
рішень, система обліку та контролю витрат 
тощо. До зовнішніх факторів, що впливають 
на ефективність управління бізнес-проце-
сами, належать: напрями та обсяги держпід-
тримки, техніко-технологічне забезпечення, 
розвиток НТП, система оподаткування та 
кредитування, доступ до ринків ресурсів, роз-
виток процесів кооперації та інтеграції тощо.

Заключний етап включає реалізацію і 
контроль над виконанням заходів щодо вдо-
сконалення бізнес-процесів для виявлення 
відхилень і своєчасного коригування прове-
дених перетворень.

Формування ефективної системи управ-
ління бізнес-процесами в рамках реалізації 
антикризової стратегії передбачає побудову 
процесно-орієнтованої моделі антикризового 
управління. Процесно-орієнтований підхід 
до антикризового управління підприємством 
можливий за умови інтеграції системи страте-
гічного антикризового управління із системою 
управління бізнес-процесами, яка може бути 
забезпечена за рахунок створення і підтримки 
в працездатному стані єдиної системи цілей, 
показників і критеріїв їх досягнення (рис. 4).

Виявлення критичних параметрів діяль-
ності підприємства через призму процесного 

управління вимагає регулярного відстеження 
показників, безпосередньо прив'язаних до 
створення вартості. Максимізація вартості 
може бути досягнута за допомогою прове-
дення ефективної процесної реструктуриза-
ції, механізм якої представлений сукупністю 
інструментів антикризових процесних пере-
творень (табл. 6).

Висновки з цього дослідження. Потра-
пляння підприємств у кризову фазу об'єктивно 
змушує менеджмент застосовувати антикри-
зові методи управління, не менш важливим 
стає пошук інструментів, що дають змогу під-
вищити стійкість до кризи, бути більш гнуч-
кими й адаптованими до постійно мінливого 
зовнішнього середовища. У ході дослідження 
було сконцентровано увагу на одному з таких 
інструментів, як реструктуризація системи 
управління в рамках процесного підходу, який 
реінтегрує окремі операції в єдині бізнес-
процеси. Перехід до процесно-орієнтованої 
моделі підприємства можливий за допомогою 
проведення процесної реструктуризації, яка 
характеризується зміною структури процесів 
і є передумовою для вдосконалення системи 
управління. Для підвищення результативності 
та ефективності процесів слід приділити мак-
симум уваги аналізу бізнес-процесів, щоб вия-
вити проблемні місця, скласти план реорганіза-
ції процесів для їх удосконалення. Формування 
ефективної системи діагностики та управління 
бізнес-процесами в контексті реалізації анти-
кризової стратегії передбачає побудову про-
цесно-орієнтованої моделі антикризового 
управління, що є подальшим етапом досліджень.

Таблиця 6
Види антикризових процесних перетворень [1; 3; 4; 9]

Види перетворень Антикризові заходи

I. Превентивні 
заходи попереджу-
вального характеру

Своєчасне виявлення кризових чинників, що викликають необхідність 
перетворень
Уповільнення процесу руйнування наявної  структури
Поєднання різних напрямів профілактики розвитку кризи тощо

II. Першочергові 
некапіталоємні 

процесні інновації

Скорочення обсягу ресурсів, залучених для виконання процесу
Горизонтальне стиснення процесів
Вертикальне стиснення процесів
Скорочення кількості управлінських рівнів
Зменшення тривалості циклу шляхом збільшення частки корисного 
часу
Усунення зайвих або довгих потоків тощо

III. Якісні перетво-
рення в діяльності

Перехід від функціональних підрозділів до команд окремих процесів
Зростання провідної ролі менеджерів
Перетворення в системі стимулювання персоналу
Виконання частини процесу самим клієнтом або постачальником
Антикризові інновації в організації роботи з контрагентами тощо
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Основною метою статті є виявлення ключових компетенцій для менеджерів логістики в умовах ниніш-
ніх економічних проблем та дослідження можливостей удосконалення шляхом використання інструментів 
коучингу. Досліджено питання ролі менеджера як індивіда, що впливає на управління, розвиток і зміну TSL-
сектора. Дослідження побудоване на аналізі літератури предмету та обґрунтуваннях авторів у сфері консал-
тингу та коучингу за  декілька років.

Ключові слова: компетенції менеджера з логістики, сектор TSL, коучинг, розвиток компетенцій.

Леонова С.В., Довба М.О. КОУЧИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТИКЕ

Основной целью статьи является идентификация ключевых компетенций для менеджеров по логистике в 
условиях существующих экономических проблем и исследование возможностей совершенствования путем 
использования инструментов коучинга. Исследовались вопросы о роли менеджера как индивида, который 
влияет на управление, развитие и изменение TSL-сектора. Исследование построено на анализе литературы 
предмета и обоснованиях авторов в области консалтинга и коучинга за несколько лет.

Ключевые слова: компетенции менеджера по логистике, сектор TSL, коучинг, развитие компетенций.

Leonova S.V., Dovba M.O. COACHING AS A TOOL OF COMPETENCE OF MODERN LOGISTICS MANAGER
The main aim of the study was a presentation of key competences for logistics managers against today’s eco-

nomic challenges and opportunities by increasingly widespread improvement tools-coaching. There are also issues 
of a role of manager as individual. That has an influence on TSL sector’s development and change management. 
The whole context of this article is based on literature analysis and autors’ observations, realized during their work 
in consulting and coaching in several years.

Keywords: competences of logistics manager, TSL sector, coaching, development of competences.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У ХХІ ст. функції менеджера зна-
чно ускладнюються. В умовах турбулентного 
ринку економічна криза впливає майже на 
кожен бізнес, політичні та економічні кон-
флікти перешкоджають торговельним від-
носинам, майже в кожній європейській країні 
з’являються проблеми, пов’язані зі збіль-
шенням числа біженців та зростаючим без-
робіттям. У цих складних умовах ринок TSL-
послуг розвивається дуже динамічно. Сектор 
розширюється під впливом навичок та ком-
петенцій логістів, які займаються не тільки 
управлінням транспортними послугами, а 
також здійснюють експедиціонування ван-
тажів, надають логістичні послуги, кур'єрські 
послуги, послуги зберігання та послуги мит-
них служб.

Працівники з високим рівнем знань є неза-
мінним елементом кожної логістичної компа-
нії, тому тема управління знаннями та компе-
тенціями за допомогою сучасних інструментів 
є актуальною, потребує дослідження й упро-
вадження на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Популярним є бачення, що  ринковий 
успіх кожного підприємства залежить від мож-
ливості встановлення зв'язків між різними під-
приємствами, які беруть участь у формуванні 
цінності для клієнта [1].

Сучасні менеджери з логістики займаються 
управлінням потоком матеріалів і інформації 
всередині підприємства, управлінням ланцю-
гом поставок і мережею постачань. Сутністю 
управління ланцюгами поставок виступає 
відповідно реалізований процес прийняття ЕК
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рішень, пов'язаний зі синхронізацією фізич-
них, інформаційних і фінансових потоків 
попиту та пропозиції, які циркулюють між 
учасниками ринку для забезпечення конку-
рентних переваг і створення доданої вартості 
для усіх його елементів, клієнтів та інших 
зацікавлених сторін [2]. Слід підкреслити 
тісну інтеграцію підприємств, які виступають  
складниками ланцюга поставок. Вищезгадані 
мережі поставок є групою незалежних компа-
ній, що конкурують та співпрацюють для під-
вищення ефективності матеріального потоку і 
потоку супутньої інформації відповідно до очі-
кувань клієнтів, які є партнерами і функціону-
ють за принципом обміну та взаємної довіри 
для реалізації поставлених цілей.

Дослідження ключових компетенцій для 
менеджерів із логістики є забезпечувальною 
ланкою у формуванні доданої вартості під-
приємства в умовах нинішніх економічних 
проблем.

Компетенції слід розглядати як наявну 
здатність із погляду знань, навичок і устано-
вок, яка забезпечує реалізацію професійних 
завдань на високому рівні, відповідність стан-
дартам, розробленим організаціями для кож-
ного конкретного робочого місця [7]. Д. Стю-
ард одним із перших виокремив компетенції, 
якими повинен володіти менеджер. До них 
належать: уміння приймати рішення (компе-
тенція, тісно пов'язана з проактивними відно-
синами), лідерські здібності, аналітичне мис-
лення [10].

Володіння переліченими вище компетен-
ціями скеровує рішення менеджерів з логіс-
тики у правильному напрямі, на благо компа-
нії, забезпечуючи ефективне функціонування 
системи логістики. Ця ефективність досяга-
ється в результаті використання відповідних 
засобів, необхідних для досягнення конкрет-
них бізнес-цілей, які дають змогу створювати, 
впроваджувати, вдосконалювати та робити 
поправки в логістичних процесах.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ураховуючи вищеска-
зане, слід зазначити, що завдання менедже-
рів із логістики полягає в тому, щоб управ-
ляти двосторонніми або багатосторонніми 
зв'язками між  логістичними операціями, учас-
никами і ресурсами, які приймають участь у 
процесах, супроводжуючих потік матеріалів і 
інформації від джерела до кінцевої стадії спо-
живання. Ці залежності слід розглядати на 
стратегічному, тактичному та операційному 
рівнях. Підставою формування  логістичного 
ланцюга поставок є логістичні продукти, які 

становлять набір очікувань клієнта щодо това-
рів і послуг певної якості і форми, які пови-
нні бути розроблені відповідно до конкретних 
вимог за рахунок використання логістичних 
принципів [9].

В епоху Інтернету, мобільного зв'язку та 
низької вартості авіаперевезень скоротився 
розрив між регіонами, країнами і навіть кон-
тинентами. Це означає, що клієнти очікують 
від логістичних компаній скорочення часу 
доставки, зростання доступності та надій-
ності. Логістичні компанії, які отримали рин-
кові переваги, намагаються підвищити ефек-
тивність логістичних процесів та збільшити 
орієнтацію на потреби клієнтів [2].

У мінливих умовах ринкового середовища 
менеджери з логістики повинні перебувати в 
постійній готовності для швидкого реагування 
на виникаючі можливості і загрози на основі 
прийняття раціональних і корисних рішень 
для підприємства. Ця гнучкість, яка полягає 
у здатності адаптуватися до  мінливих умов 
бізнес-середовища, є однією з найнеобхідні-
ших управлінських компетенцій, шляхи роз-
витку якої необхідно ідентифікувати в даному 
дослідженні. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). У статті необхідно іденти-
фікувати ключові компетенції менеджерів із 
логістики, здійснити адаптацію до сучасних 
викликів та  виявити можливості розвитку за 
допомогою сучасного інструменту навчання – 
коучингу; дослідити роль менеджера як спів-
робітника, що впливає на розвиток організа-
цій TSL-сектора, що здійснює управління не 
лише логістичною системою, а й командою 
працівників. У кожній із цих ролей дослідити 
можливості використання коучингу для індиві-
дуального розвитку, розвитку інших працівни-
ків, для підтримки змін на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Менеджери з логістики займаються 
плануванням, уведенням в експлуатацію та 
контролем над ефективністю матеріальних 
потоків, потоків супутніх послуг і відповідної 
інформації на підприємстві та в бізнес-серед-
овищі. Це здійснюється для надання бажа-
ного рівня обслуговування клієнтам за якнай-
нижчим рівнем витрат.

Логістичні процеси пов'язані з досліджен-
ням руху потоку матеріалів та інформації в 
межах, зазначених індивідуально кожною 
компанією логістичної системи. Це системне 
поєднання людських ресурсів, технічного 
забезпечення, методів роботи та організа-
ційно-правових норм у формі їх функціональ-
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ної взаємодії.  Оптимальне їх поєднання 
забезпечується  вибором  необхідних крите-
ріїв оцінювання руху, обробки та зберігання 
матеріалів, а також пов'язаних із ними потоків 
інформації та енергії [2]. 

Система матеріально-технічного забез-
печення завдяки своїй динамічності та від-
критості постійно змінюється. Крім того, між 
окремими елементами виникають зв'язки та 
системні залежності, які повинні враховува-
тися менеджерами з логістики, відповідно 
створюючи логістичні процеси і впливаючи на 
цілісність системи, що залежить від інтеграції  
ресурсів у часі та просторі.

Факторами, що визначають процес руху 
товарів і послуг, виступають глобалізація, 
зростаючі та швидкозмінні очікування клієнтів, 
економічна криза, коливання цін на паливо, 
зростання цін на сировину і на товари щоден-
ного вжитку, зміна значення регіонів, демо-
графічні зміни і т. д. Таким чином, управління 
логістичними процесами все частіше здійсню-
ється в умовах невизначеності, складності та 
турбулентності –  високоризикових  умовах.

На думку авторів, в умовах поліпшення 
якості обслуговування клієнтів разом з одно-
часним зменшенням  логістичних витрат 
основним завданням, яке ставиться перед 
кожним менеджером із логістики, виступає 
оптимізація ланцюга поставок і впровадження 
інновацій, метою якої виступають поліпшення 
обслуговування клієнтів, зниження загаль-
них витрат і мінімізація залученого капіталу. 
Особливу увагу тут приділяється зміцненню 
торговельних відносин і укладенню вигідних 
контрактів із постачальниками та посеред-
никами, доходи яких завжди залежатимуть 
від якості результатів. Варто відзначити, що 
концепція управління ланцюгами поставок є 
найбільш прогресивною концепцією встанов-
лення зв'язків між компанією, її партнерами 
і формуванням цінності для усього ринку. 
Саме завдяки взаємній співпраці підвищу-
ється ефективність логістичних процесів.

Слід також пам'ятати про екологію, яка є 
частиною потрійної концепції Triple Bottom 
Line, концепції також відомої як 3P (з англ. 
Рeople, Profit, Planet) [4]. Ігнорування цих 
аспектів негативно впливає на імідж підпри-
ємства, а отже,  і на результати інших учас-
ників ланцюга поставок, а це означає, що 
наступним завданням для менеджера з логіс-
тики є управління логістичними процесами 
відповідно до концепції  сталого розвитку.

Беручи до уваги поставлені завдання, а 
також низку інших важливих чинників розви-

тку, які індивідуально визначаються для кож-
ної компанії окремо, можна сформулювати 
компетенції, для опанування якими необхідні 
певні ресурси, відповідне середовище і зді-
бності працівників. Їх сутність, що впливає 
на  досягнення конкурентних переваг, а також 
здатність «протистояти» ризикам визначає  
потенціал компанії.

Формування управлінської компетентності 
завжди повинно починатися з правильного 
бачення цілей, а також відкритості щодо про-
блем удосконалення.  Менеджер із 
логістики повинен володіти здатністю  все-
бічно оцінювати логістичні процеси, зокрема в 
питаннях формування матеріальних та нема-
теріальних засобів. Варто відзначити, що до 
більшості логістичних процесів залучаються  
не лише внутрішні команди працівників, а 
й численні партнери по бізнесу, і тому роль 
менеджера у цій галузі полягає в узгодженні 
різноспрямованих інтересів багатьох сторін 
на основі системного підходу. Окрім співп-
раці з бізнес-партнерами, слід ураховувати 
подальшу співпрацю з вищим керівництвом, 
HR, відділом фінансів, відділом ІТ та відділом  
маркетингу.

Згідно з результатами досліджень, хоро-
ший менеджер повинен мати добре розвинені 
соціальні навички, у тому числі навички між-
особистісного спілкування, здатність до емпа-
тії, здатність справлятися зі стресом,  прак-
тикувати тімбілдінг, застосовувати лідерські 
навички. Зараз компанії, які є успішними на 
ринку, не лише дбають про мікросередовище 
підприємства, а й співпрацюють із зацікавле-
ними сторонами, формуючи відносини, засно-
вані на довірі, взаємній повазі та відкритості.

У літературі часто висвітлюють необхідність 
культивування навичок формування нефор-
мальних моделей поведінки, які пов'язані з 
виходом за межі стандартних ролей мене-
джера і традиційних рішень, які зазвичай при-
ймаються на даній посаді. Така поведінка є 
добровільною, приносить користь як підле-
глим, так і всій організації та не прописана в 
мотиваційних системах. Розвиток логістичних 
організацій, нерозривно пов'язаних зі змінами 
і здатністю швидко реагувати,  значною мірою 
залежить від екстраординарних здібностей 
менеджерів та їх належної поведінки в орга-
нізації. Види неформальної поведінки  можна 
згрупувати за такими ознаками [6]:

• допомога і підтримка – поведінка, орієн-
тована на інших працівників, у тому числі під-
леглих, яка характеризується проактивністю, 
котра означає щось «більше, ніж проявляти 
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ініціативу. Означає, що люди повинні нести 
відповідальність за власне життя. Визна-
чає поведінку як функцію рішень людини, а 
не зовнішніх умов. Визначає можливість під-
порядкування прийнятих рішень людським 
цінностям. Люди повинні усвідомлювати, що 
вони володіють ініціативою та відповідаль-
ністю за те, що відбувається навколо» [3];

• порядність і товариськість – сукупність 
видів поведінки, орієнтована на інших учасни-
ків, налаштована на культивування на підпри-
ємстві  певних цінностей  та норм  (наприклад, 
толерантність, відкритість працівників) [8];

• виконавчість і сумлінність – поведінка, 
метою якої виступає забезпечення лояльності 
працівників до компанії і дотримання норм, 
прописаних в організаційній культурі компанії;

• інновації і сприяння змінам – опера-
ції, спрямовані на ініціювання змін процесу, 
виробничих, реляційних змін та їх реалізації 
в організації.

На думку авторів, до професійних мене-
джерів, що здійснюють управління  логістич-
ними процесами і ланцюгами поставок,  слід 
ставити такі вимоги:

• здатність виявлення проблем у ланцюгу 
поставок зі специфічної перспективи;

• глибоке знання інтегрованих бізнес-про-
цесів;

• функціонування в ролі членів команди, які 
проявляють здатність до адаптації;

• використання систем оцінювання праці;
• врахування кваліфікацій і делегування 

повноважень;
• здатність  до нестандартного  мислення;
• покращення  навичок  спілкування;
• робота з повністю автоматизованими 

логістичними процесами.
Окрім того, необхідне знання іноземних 

мов, особливо в епоху глобалізації. Багатора-
зовою перевагою є знання культури та ціннос-
тей країн походження контрагентів (слід зва-
жати на те, що в південних країнах присутня 
сієста і більшість офісів, у тому числі банки, не 
працюють у цей час).  Необхідною є здатність 
адаптуватися до культурних відмінностей, які 
впливають на певні цінності й поведінку в біз-
несі та підвищують довіру до взаємних кон-
тактів. Підприємства, які є ланками одного й 
того ж самого ланцюга поставок, найчастіше 
працюють в одному географічному, полі-
тичному, економічному та соціально-куль-
турному середовищі. У доповіді «Найбільш 
бажані навички на внутрішньому ринку праці 
в 2015 році» говориться, що вже недостатньо  
лише професійного досвіду й освіти. Зростає 

роль м'яких компетенцій, які доповнюють зна-
ння, отримані працівниками в університетах, 
та дають їм змогу адаптуватися до роботи 
в багатокультурному або гетерогенному, з 
огляду на вікові характеристики,  і динамічно 
мінливому робочому середовищі [7].

Компетенції, які використовують сучасні 
менеджери, впливають на якість праці, між-
особистісні стосунки, а також на рівень співп-
раці з торговими партнерами, що, своєю 
чергою, трансформується в успіх проектів і 
холістично – усієї організації.

Розвиток співробітників досягається 
залежно від бажаної мети і ресурсів під впли-
вом використання безлічі інструментів, які 
є в розпорядженні підприємства. Найпер-
шим інструментом, яким користуються під-
приємства для підвищення компетентності 
співробітників, є тренінги. Їх мета переважно 
полягає у підвищенні рівня знань і навичок у 
сфері логістики. Іншим інструментом є менто-
ринг і/або консалтинг, основною метою яких є 
надання консультацій або пропозиції рішень 
для кожного працівника у конкретній ситуації 
наставником із великим професійним досві-
дом. Популярним інструментом виступає 
коучинг, метою якого є зміна поведінки (осо-
бливо зміна навичок) через найефективніше 
використання засобів, які є в розпорядженні 
підприємства, у своїй повсякденній професій-
ній діяльності, що інтегрується у стратегічні 
рішення компанії.

У науковій літературі наявна велика кіль-
кість визначень коучингу. Досвід авторів ука-
зує, однак, що під час тренінгу або першої 
сесії з клієнтом необхідно насамперед наго-
лосити, чим коучинг не є (а не є терапією, 
наставництвом, консультуванням, навчан-
ням) у зв’язку з нерозумінням цього терміну, 
по-перше, через відсутність українського 
відповідника, по-друге, виходячи з новизни 
концепції. Метою авторів у даній публікації 
є висвітлення цієї порівняно нової тематики, 
яка стосується насамперед ефективного 
використання людського капіталу. Узагаль-
нивши декілька визначень коучингу різних 
авторів, отримуємо, що:

• коучинг сприяє вивільненню потенціалу 
індивідуума для максимального збільшення 
його досягнень та підвищення ефективності 
діяльності. Коучинг виступає більшою мірою 
допомогою в процесі навчання, ніж  самим 
навчанням [10];

• основним завданням коучингу є розвиток 
людського потенціалу шляхом цілеспрямова-
них змін відповідно до очікувань клієнта;
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• коучинг – це тривалі відносини між коу-
чем і клієнтом, які допомагають клієнту досяг-
нути екстраординарних результатів у своєму 
житті, кар'єрі, бізнесі або у своїй організації. 
Через коучинг (згідно з визначенням, запро-
понованим ICF – Міжнародною федерацією 
коучів) клієнт поглиблює свої знання, покра-
щує досягнення і підвищує якість власного 
життя [5].

Слід зазначити, що ці та інші визначення 
роблять акцент на двох компонентах:

• підвищення власних компетенцій за раху-
нок повнішого використання  власних ресур-
сів;

• неперервний процес навчання, що сприяє 
підвищенню загального рівня людини.

Це важливо з погляду розуміння і виник-
нення необхідності використання коучингу як 
інструменту розвитку (як особистих цілей, так 
і професійних). Коучинг має відношення до 
сприяння змінам, ефективне використання  
якого спрямоване на зменшення побічних 
ефектів під час його застосування. Зміна є 
процесом, що складається з послідовних 
циклів, тому коучі використовують наявні 
моделі для спрощення процесу переходу.

Коучинг є важливим інструментом для 
менеджерів із логістики. У логістичному 

управлінні спостерігається зростання склад-
ності проблем, які необхідно вирішити, і, як 
наслідок, – ускладнення прийняття рішень. 
Основний принцип коучингу, який не втрачає 
актуальності:  у процесі коучингу клієнт є екс-
пертом. Він знає відповіді на кожне постав-
лене питання. Завданням коуча є шляхом 
доречних настановчих питань спонукати клі-
єнта використовувати знання, якими він воло-
діє, у робочому середовищі.

З огляду на те, що коучинг є певним видом 
відносин між коучем і клієнтом, важливо, 
щоб вибір сторін був адекватним, зберігаючи 
при цьому атмосферу, що сприяє процесу 
навчання.

Зазвичай на підприємствах коучинг замов-
ляється для керівників (з огляду на  роль, 
яку вони відіграють в поточних процесах). 
Основна причина «покупки» такої послуги, 
як коучинг (що виступає елементом розви-
тку і наслідком процесу оцінки працівника), 
полягає у досягненні бізнес-цілей співробіт-
ника/співробітників, а також цілей компанії 
(рис. 1). Також метою впровадження коу-
чингу може бути економічна ціль, наприклад 
збільшення продажів. Такі навчання або тре-
нінги зазвичай практикуються із внутрішніми 
клієнтами.

Рис. 1. Фактори впливу на постановку цілей менеджерами з логістики щодо 
впровадження коучингу
Джерело: власна розробка

Мотиви, 
присутні у 

працівників

працівники  прагнуть 
розвиватися

працівники прагнуть
кар’єрного зростання

працівники не 
справляються з 

поставленими завданнями

працівники відчувають
недостатність власних 

знань

на підприємстві висока 
плинність кадрів



303

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Оскільки досвід використання коучингу 
в Україні є відносно коротким, оцінювання 
ефективності коучингу слід здійснювати на 
основі звітності іноземних підприємств. Згідно 
з дослідженнями CIPD (The Chartered Institute 
of Personnel and Development), 90% британ-
ських підприємств практикують коучинг, а 
50% із них уважають коучинг ключовим еле-
ментом процесу навчання і розвитку, що має 
велике значення у досягненні стратегічних 
цілей підприємства [10].

Відмінність форм управління знаннями 
на підприємстві, різнорідність професійних 
обов’язків та приватного життя впливають на 
виникнення похідних форм коучингу.

Необхідно виокремити види коучингу, котрі 
сприяють зміцненню компетенцій кадрів із 
логістики:

‒ лайф-коучинг (особистий, життєвий коу-
чинг) – вид коучингу, який передбачає інтер-
актив із приватними клієнтами. Сферою 
коучингу виступають не питання, пов’язані 
з професійною реалізацією клієнта, а його 
функціонування у приватному житті. Прикла-
дом об’єктів удосконалення у лайф-коучингу 
виступають планування життя, формування 
життєвої візії, духовне життя, сфера міжосо-
бистісних відносин, розвиток креативності, 
фінансова свобода, краща організація життя 
і самоменеджмент у часі;

‒ управлінський коучинг – вид коучингу, в 
якому коуч працює з керівниками середньої 
і вищої ланок, які включають і менеджерів із 
логістики. Об’єктом  виступають труднощі і 
проблеми бізнесу. Прикладом можуть бути 
такі сфери: лідерство, стратегія, управління 
підприємством, формування команди, управ-
ління змінами; 

‒ виконавчий коучинг дещо відрізняється 
від управлінського коучингу – його адреса-
тами є представники найвищої управлінської 
ланки (президенти компаній, директори, 
керівники);

‒ індивідуальний коучинг, який полягає у 
безпосередній праці коуча з індивідуальним 
клієнтом, це, як правило, найчастіше вико-
ристовувана форма коучингу;

‒ командний коучинг – об’єктом дослі-
дження цієї форми коучингу виступає не 
одна особа, а колектив як система. Зазвичай  
застосовується командний коучинг в організа-
ціях і призначений для підвищення ефектив-
ності діяльності колективу. Прикладом висту-
пають такі сфери: налагодження комунікації 
в колективі, підвищення синергії колективу, 
ефективне розв’язування конфліктів;

‒ бізнес-коучинг адресований власникам 
фірм та директорам малих і середніх під-
приємств (МСП), особливо у секторі TSL. 
Метою є налагодження їх діяльності, осо-
бливо допомога у визначенні коротко- та 
довготермінових цілей фірми, опрацювання 
бізнес-планів, маркетингових планів та ана-
лізування процесів, які відбуваються на під-
приємстві;

‒ перфоманс-коучинг – це специфіч-
ний вид коучингу, який передбачає перевті-
лення у коуча безпосереднього керівника 
працівника в організації. Метою керівника є 
допомога працівникові у досягненні більшої 
ефективності під час виконання його безпо-
середніх обов’язків на робочому місці. При-
кладом  таких цілей виступають: підвищення 
ефективності у сфері аналізу потреб клієнтів, 
розвиток компетенцій у сфері вирішення про-
блем у відносинах зі співробітниками і т. д.

Найважливішими аргументами для вико-
ристання коучингу в логістичних компаніях 
виступають: відносно низькі витрати порів-
няно з іншими витратами на розвиток пра-
цівників, здійснення розвитку працівників для 
специфічних  потреб організації, вплив на 
залучення працівників, зацікавлення та моти-
вація працівників.

Умови високої конкуренції та змагання за 
посади та «похвалу від шефа» спричиняють, 
що працівники, а саме менеджери з логіс-
тики, шукають та інвестують в інструменти 
особистісного розвитку, які можна одночасно 
використовувати як у приватному житті, так і в 
професійній діяльності. Таким чином, процес 
коучингу вимагає правильної інтерпретації і 
відповідної реалізації.

Висновки з цього дослідження. Успіх 
менеджера у сфері TSL визначається пере-
важно компетенціями, якими володіє мене-
джер із логістики. Управління функціями на 
сучасному підприємстві, яке гнучко реагує 
на зміни, вимагає від менеджерів прийняття 
оптимальних рішень щодо наявних проблем 
за раціонального використання засобів під-
приємства. Своєю чергою, глобалізація ринку, 
посилення конкуренції, вимоги клієнтів акту-
алізують дослідження середовища, перед-
бачення та протидію його негативним впли-
вам. Сучасний менеджер із логістики повинен 
володіти необхідними для цього компетенці-
ями та інструментами, які сприятимуть ефек-
тивному використанню власного потенціалу. 
Мерфі та Пойст у своїх дослідженнях пока-
зали, що, крім великих макроекономічних 
змін, найістотнішими  прикладними сферами 
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знань логістів найвищої ланки нині висту-
пають сфери, які мають багато спільного з 
тими, що існували ще на початку 90-х років. У 
вищезгаданих дослідженнях наголошується, 
що кожен логіст повинен передусім реалізу-
ватися як хороший менеджер, а потім вже як 
спеціаліст із логістики [8].

Працівники з високим рівнем знань висту-
пають незамінним елементом інноваційного 
підприємства, тому тема управління зна-
ннями та компетенціями за допомогою сучас-
них інструментів, таких як коучинг, вартує 
уваги та виступатиме об’єктом подальших 
досліджень авторів. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах ринкових відносин осно-
вним завданням підприємства є підвищення 
ефективності його функціонування за раху-
нок раціонального управління грошовими 
потоками, яке дасть змогу забезпечити 
фінансову рівновагу та ритмічність діяль-
ності підприємства, прискорити обіг капіталу, 
знизити ризик неплатоспроможності та отри-
мати прибуток.

Управління рухом грошових потоків є 
одним із першочергових завдань, тому що 
керівники підприємств щодня стикаються 
з прогнозуванням та управлінням грошо-
вими потоками. Вони вирішують, як уберегти 
гроші від інфляції, як забезпечити нормальну 
поточну діяльність, підтримати репутацію 
підприємства як надійного фінансового парт-
нера. Але при цьому необхідно уникати над-
лишкових грошей, їх можна використати для ЕК
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короткострокових вкладень, що в подаль-
шому призведе до отримання додаткового 
доходу.

Економічне зростання підприємства базу-
ється на підтримці його фінансової рівноваги 
та водночас на забезпеченні максимізації 
основного цільового показника – вартості під-
приємства, головним чинником формування 
якої є грошові потоки. Отже, дослідження 
питань управління грошовими потоками є 
першочерговими та досить актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Загальні основи управління грошовими 
потоками підприємств досліджено відомими 
закордонними вченими: Е. Нікбахтом, А. Гроп-
пеллі, Ю. Брігхемом, Р. Брейлі, Дж. ван Хор-
ном та ін. Цим проблемам присвятили свої 
праці українські вчені, зокрема І.О. Бланк, 
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Гриньова, 
Г.Г. Кірейцев, І.А. Маркіна, А.М. Поддєрьогін 
та ін. Ними зроблено значний внесок у роз-
роблення теоретико методологічних засад 
визначення сутності грошових потоків і управ-
ління ними.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість наукових досліджень, проблеми 
управління грошовими потоками та їх опти-
мізації потребують подальшого розроблення 
та поглибленого дослідження. Усе це свідчить 
про актуальність теми, тому й зумовило вибір 
напряму дослідження в науковому та прак-
тичному аспектах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження та 
розроблення теоретичних, методологічних 
положень і практичних рекомендацій щодо 
управління грошовими потоками підприєм-
ства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У кожній державі грошові потоки є 
основним об'єктом управління на кожному 
підприємстві.

Здійснення будь-якої господарської діяль-
ності супроводжується рухом грошових пото-
ків. Це зумовлено тим, що існують ділові 
взаємини підприємства з іншими юридич-
ними особами: покупцями та замовниками, 
банками, постачальниками та підрядниками, 
покупцями і замовниками, бюджетом та поза-
бюджетними фондами, а також із власним 
персоналом.

У навчальній та методичній літературі 
з фінансів є ціла низка визначень поняття 
«грошовий потік підприємства», але чіткого 
поняття грошового потоку немає.

Можна виділити три основні підходи до 
визначення поняття «грошовий потік», які 
найчастіше можна зустріти [1; 6; 7]:

1) грошовий потік – це потік грошових 
коштів;

2) грошовий потік – різниця між притоком і 
відтоком грошових коштів;

3) грошовий потік – співмірні і розподілені в 
часі надходження і видатки.

На нашу думку, третій підхід найбільш 
повно розкриває значення грошового потоку, 
тому його можна визначити, як суму розподі-
лених у часі надходжень та видатків грошо-
вих коштів, отриманих унаслідок реалізації 
будь-якого проекту чи функціонування пев-
ного виду активів.

Грошові потоки, які формуються на підпри-
ємстві у процесі його господарської діяльності, 
є важливим самостійним об’єктом управління 
[2, с. 150].

Управління грошовими потоками підпри-
ємств – це складний неперервний циклічний 
процес. Під циклом управління грошовими 
потоками розуміється система послідовних 
етапів багаторазово повторюваного процесу 
прийняття і реалізації стратегічних та опера-
тивно-тактичних рішень з управління грошо-
вими потоками. Управління грошовими пото-
ками підприємства є важливою складовою 
частиною загальної системи управління його 
фінансовою діяльністю. Воно дає змогу вирі-
шувати різноманітні завдання фінансового 
менеджменту і підпорядковане його головній 
меті. Основною метою управління грошовими 
потоками є забезпечення фінансової рівно-
ваги підприємства та формування необхідної 
звітності, що забезпечить проведення всебіч-
ного аналізу грошових потоків.

Аналіз руху грошових коштів дає можли-
вість зробити більш обґрунтовані висновки 
про те, в якому обсязі та з яких джерел від-
булося надходження на підприємство гро-
шових коштів та які основні напрями їх вико-
ристання. Метою аналізу є оцінка здатності 
підприємства генерувати грошові потоки в 
обсягах та за строками здійснення необхідних 
планових платежів, забезпечення оптимізації 
грошового потоку. 

Місце аналітичних досліджень в управлінні 
грошовими потоками можна визначити за ета-
пами процесу [3]:

‒ забезпечення повного та достовірного 
обліку грошових потоків підприємства і фор-
мування необхідної звітності;

‒ аналіз грошових потоків підприємства у 
попередньому періоді;
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‒ оптимізація грошових потоків підприєм-
ства;

‒ планування грошових потоків у розрізі 
різних їх видів;

‒ забезпечення ефективного контролю 
грошових потоків підприємства.

Поетапне здійснення управління грошо-
вими потоками підприємства забезпечить 
постійний моніторинг рівномірності і синхрон-
ності формування грошових потоків у розро-
блення окремих інтервалів часу.

Підтримання належного рівня платоспро-
можності та ліквідності підприємства дося-
гається шляхом відповідної організації руху 
грошових потоків. Сукупність методів та 
форм, що використовується підприємством 
для організації руху грошових коштів у часі та 
просторі відповідно до визначених критеріїв 
та цілей, називаємо моделлю управління гро-
шовими потоками підприємства. 

Організація моделі управління грошовими 
потоками здійснюється з дотриманням сукуп-
ності певних принципів, основними з яких є:

‒ інформаційна достовірність, яка перед-
бачає своєчасне та повне представлення 
фінансової інформації, структурованої відпо-
відно до потреб моделі;

‒ збалансованість – обґрунтоване вико-
ристання для потреб управління грошовими 
потоками критеріїв та методів групування, 
зведення та узагальнення грошових потоків 
підприємства;

‒ ефективність – визначення оптимального 
рівня розподілу грошових коштів у просторі 
та часі для мінімізації витрат на досягнення 
необхідного ефекту (наприклад, підтримання 
визначеного рівня ліквідності);

‒ інші принципи, які визначаються специ-
фікою умов господарювання конкретного під-
приємства.

Сукупність цілей, які ставляться перед 
управлінням грошовими потоками, включає 
як загальні цілі управління фінансами суб'єкта 
господарювання, так і специфічні:

‒ повноту та своєчасність покриття потреби 
підприємства у капіталі для фінансування 
його операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності;

‒ підтримання прийнятного рівня платоспро-
можності та ліквідності, а також попередження 
формування чи розвитку фінансової кризи;

‒ збільшення вхідних грошових потоків як 
основного джерела фінансування підприєм-
ства та їх оптимізації у розрізі видів;

‒ скорочення циклу обороту грошових 
коштів;

‒ підтримання адекватного балансу між 
формуванням резерву ліквідності та втраче-
ними альтернативними можливостями;

‒ забезпечення ефективності викорис-
тання грошових коштів підприємства через 
оптимальний їх розподілу часі та просторі;

‒ скорочення накладних затрат підприєм-
ства, пов'язаних із генеруванням його гро-
шових потоків, насамперед із надходженням 
вхідних грошових потоків.

Обґрунтування цілей та встановлення 
поточних завдань управління грошовими 
потоками має здійснюватися із дотриманням 
таких правил, як [4; 6]:

‒ системність формування цільових фінан-
сових показників та коефіцієнтів управління 
рухом грошових коштів відповідно до сукуп-
ності цілей та завдань моделі управління гро-
шовими потоками підприємства;

‒ повнота та достовірність формування 
вхідної первинної інформації щодо управ-
ління грошовими потоками за напрямами 
такого управління – у розрізі вхідних та вихід-
них грошових потоків, грошових потоків від 
операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємства;

‒ забезпечення зіставності та інформатив-
ності фінансових показників та коефіцієнтів 
для їх адекватної статистичної та математич-
ної обробки для обґрунтування та прийняття 
управлінських фінансових рішень фінансо-
вим менеджером підприємства;

‒ обґрунтування використання методів 
обробки для адекватної консолідації вхід-
них первинних інформаційних ресурсів та 
подальшої ідентифікації на їх основі цільо-
вих параметрів моделі управління грошовими 
потоками суб'єкта господарювання;

‒ формування якісних та кількісних пара-
метрів грошових потоків на основі визначення 
сукупності цільових фінансових показників як 
результуючих відносно усталеної сукупності 
відособлених фінансових показників, що 
характеризують окремі сторони руху грошо-
вих коштів підприємства;

‒ забезпечення можливості адекватного 
контролінгу системи цільових параметрів руху 
грошових коштів підприємства для забезпе-
чення виконання управлінських фінансових 
рішень (моніторинг виконання плану, вияв-
лення відхилень та проведення коригування 
параметрів грошових потоків);

‒ забезпечення прийнятності цільових 
параметрів грошових потоків для їх викорис-
тання в управлінні грошовими потоками під-
приємства у подальших періодах.
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Управління грошовими потоками необхідно 
розглядати як послідовний процес постановки 
завдань та їх виконання, який включає реалі-
зацію таких функціональних етапів:

‒ планування та прогнозування грошових 
потоків і складання відповідних внутрішніх 
фінансових документів (бюджет грошових 
потоків, а також плановий звіт про рух грошо-
вих коштів, платіжний календар та ін.);

‒ імплементація бюджету грошових пото-
ків як невід'ємної складової частини системи 
бюджетів на підприємстві;

‒ фінансовий контролінг виконання 
бюджету грошових потоків та планових показ-
ників Звіту про рух грошових коштів;

‒ здійснення коригування планових вели-
чин відповідно до зміни зовнішніх та внутріш-
ніх умов реалізації плану.

Отже, досконале управління потоками гро-
шових коштів підприємства забезпечить фор-
мування додаткових фінансових ресурсів для 
фінансових інвестицій, які будуть приносити 
прибуток та забезпечуватися реалізацією 
принципів, серед яких можна виділити такі [5]:

– інформативна достовірність;
– забезпечення ефективності;
– забезпечення ліквідності;
– забезпечення збалансованості.
Ефективна система управління грошовими 

потоками, яка організована з урахуванням 
вищесказаних принципів, створює основу 
значних темпів розвитку підприємства, зба-
лансованості суми надходжень від основних 
видів господарської діяльності та постійного 
зростання ринкової вартості.

Необхідно виділити такі напрями аналізу 
грошових потоків: 

‒ оцінка ліквідності і платоспроможності в 
коротко- і довгостроковій перспективах; 

‒ визначення різниці між кредиторською і 
поточною дебіторською заборгованістю;

‒ розрахунок чистого оборотного капіталу; 
оцінка раціональності управління грошовими 
коштами та формування грошового потоку;

‒  формування вихідної бази для прийняття 
управлінських рішень; прогнозний аналіз гро-
шових потоків підприємства. 

Оцінка ефективності управління грошо-
вими коштами на підприємстві стає вихідною 
інформацією для подальших управлінських 
рішень, а саме для прогнозування майбут-
ніх грошових потоків. Отже, аналіз грошових 
потоків, що характеризує причини зміни лік-
відності і фінансової стійкості підприємства, 
необхідно проводити в ході загального фінан-
сового аналізу. Оперативна, повна і досто-

вірна інформація про рух грошових коштів 
повинна сприяти підвищенню якості управ-
лінських рішень, які безпосередньо в подаль-
шому впливають на фінансовий стан підпри-
ємства. 

Для ефективного управління грошовими 
потоками та фінансовою діяльністю підпри-
ємства у цілому доцільно вводити в практику 
розрахунок системи показників грошових 
потоків як вимірників фінансової стійкості, 
платіжної стабільності та нормальної плато-
спроможності [2].

Планування грошових потоків – важли-
вий етап управління фінансовою діяльністю 
підприємств. Шляхом ефективного впрова-
дження системи планування й прогнозування 
досягається раціональне використання гро-
шових потоків: операційна, інвестиційна та 
фінансова діяльність забезпечуються необ-
хідними грошовими ресурсами. 

До основних методів необхідно віднести 
такі: техніко-економічні розрахунки, еконо-
міко-статистичні, порівняння, балансовий 
метод, факторний аналіз.

Сучасна система принципів планування 
управління грошових потоків дає змогу підви-
щити точність прогнозів, спростити систему 
управління. Головними серед них повинні 
виступати: 

‒ принцип обґрунтованості мінімально 
необхідного обсягу грошових коштів, який 
повинен бути у підприємства для забезпе-
чення його платоспроможності; 

‒ принцип пропорційності розподілу гро-
шових коштів між складниками виробничого 
процесу; 

‒ принцип гнучкості планування грошових 
коштів; 

‒ принцип оцінювання ефективності вико-
ристання грошових коштів; 

‒ принцип адекватності часових інтервалів 
та способів планування. 

Висновки з цього дослідження. Із роз-
глянутих аспектів управління грошовими 
потоками можна зробити висновок, що управ-
ління як важливий складник планування – це 
дуже складна і трудомістка робота кожного 
керівника підприємства, оскільки йому щодня 
необхідно приймати безліч управлінських 
рішень щодо розподілу і використання грошо-
вих коштів, а також ефективно спрямовувати 
грошові потоки.

Ураховуючи вищезазначене, для підви-
щення ефективності управління грошовими 
потоками вітчизняних підприємств необ-
хідно:
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‒ залучати в практику розрахунок системи 
показників грошових потоків як вимірників 
фінансової стійкості, платіжної стабільності 
та нормальної платоспроможності; 

‒ досліджувати галузеві закономірності 
грошових потоків; 

‒ визначати потоки в обліковій, у тому 
числі оперативній, інформації для форму-
вання своєчасного та повного інформаційного 
забезпечення аналізу руху грошових коштів 
підприємств; 

‒ удосконалити методику аналізу грошо-
вих потоків, ураховувати фактори руху коштів 

вітчизняних господарчих суб'єктів в умовах 
невизначеності та ризику. 

Таким чином, інтегруючи оперативне, 
поточне і стратегічне планування грошових 
потоків в єдиний процес, можна досягти узго-
дженості руху грошових коштів із тактичними 
і стратегічними завданнями підприємства в 
часі і просторі. 

Такий підхід до концепції планування та 
управління грошових потоків дасть змогу 
спрямувати діяльність підприємства на досяг-
нення фінансової стійкості та платоспромож-
ності.
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У статті визначено теоретичні аспекти категорії «прибуток підприємства». Визначено основні функції, що 
виконує прибуток у сучасних економічних умовах. Зазначено, що управління прибутком підприємства – це 
складний процес прийняття рішень щодо основних аспектів його формування, розподілу та використання. На 
основі цього представлено основні завдання, що виконує прибуток підприємства.

Ключові слова: прибуток, капітал, доходи, витрати, фінансові результати, оборотні активи, фінансовий 
менеджмент. 

Майборода О.Е., Сукрушева А.О., Кулиш Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «ПРИБЫЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

В статье определены теоретические аспекты категории «прибыль предприятия». Определены основные 
функции, которые выполняет прибыль в современных экономических условиях. Указано, что управление 
прибылью предприятия – это сложный процесс принятия решений по основным аспектам его формирования, 
распределения и использования. На основе этого представлены основные задачи, которые осуществляет 
прибыль предприятия.

Ключевые слова: прибыль, капитал, доходы, расходы, финансовые результаты, оборотные активы, фи-
нансовый менеджмент.

Mayboroda O.E., Sukrusheva A.O., Kulish E.V. THEORETICAL ESSENCE OF THE CATEGORY THE COMPA-
NY’S PROFIT

The аrticle defines the theoretical aspects of the category the company’s profit. The main functions that a profit 
performs under the modern economic conditions have been determined. It is indicated that the management of the 
company’s profit is a complex decision-making process on the basic aspects of its formation; distribution and use, 
and on the basis thereof, the main tasks that the company’s profits are performing, are presented.

Keywords: profit, capital, incomes, expenses, financial results, current assets, financial management.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одержання максимального при-
бутку – це головна мета кожного комерцій-
ного підприємства, тому на сучасному етапі 
необхідно вирішувати нові завдання для його 
максимізації. У мінливих умовах сьогодення 
опрацювання теоретичної сутності категорії 
прибутку підприємства необхідне для ефек-
тивного управління підприємством та визна-
чення стратегії його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичному обґрунтуванню поняття 
«прибуток підприємства» присвячено 
багато наукових праць сучасних економісти, 

таких як: О.О. Гетьман, В.М. Шаповал [2], 
С.М. Онисько, П.М. Марич [3], М.В. Патарідзе-
Вишинська [4], Г.А. Семенов, А.В. Бугай [5], 
Г.О. Скрипко, О.О. Ланда [6], Г.Г. Кірейцев [7], 
Л.І. Шваб [8], В. М. Шелудько [9], Л.О. Дени-
сенко, Ю.О. Кучерявенко [10] та ін. Однак в 
умовах нестабільності економіки, зміни еко-
номічних процесів розгляд та вдосконалення 
поняття «прибуток підприємства» потребують 
подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є обґрунту-
вання теоретичної сутності категорії «прибу-
ток підприємства», визначення його функцій ЕК
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та завдань у сучасних умовах розвитку еконо-
міки держави.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Прибуток підприємства – головне 
джерело його розвитку. За його допомогою 
підприємство в змозі вдосконалити свою 
матеріально-технічну базу, розробити нові 
типи продукції, проводити успішну фінансову 
та інвестиційну діяльність. Із приростом при-
бутку підприємства збільшуються податкові 

відрахування до бюджетів усіх рівнів, тобто 
за його допомогою зростає соціально-еконо-
мічне становище не лише окремого підпри-
ємства, а й держави у цілому. Максимізація 
прибутку підприємства – це основне завдання 
фінансових менеджерів вищої ланки підпри-
ємства. Досягнення цієї мети можливе лише 
за умов ефективного управління структурою 
капіталу підприємства, його витратами та 
доходами, якісного управління вхідними та 

Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «прибуток підприємства»

№ 
п/п Автор Поняття Ключові 

слова

1
Господарський 
кодекс України 

[1, ст. 142]

Прибуток (доход) суб’єкта господарювання є показ-
ником фінансових результатів його господарської 
діяльності, що визначається шляхом зменшення суми 
валового доходу суб’єкта господарювання за певний 
період на суму валових витрат та суму амортизаційних 
відрахувань 

показник 
фінансових 
результатів

2
О.О. Гетьман,  
В.М. Шаповал

[2, с. 457]

Підприємство отримує прибуток після того, як утілена у 
створеному продукті вартість буде реалізована і набу-
ває грошової форми

реалізована 
вартість

3 Г.Г. Кірейцев
[7, с. 151]

Фінансовий менеджер має орієнтуватися на досяг-
нення високого або постійно зростаючого прибутку від 
реалізації. Одержання бажаного результату залежить 
від трьох складників: витрат на виробництво і реаліза-
цію продукції, планової ціни одиниці продукції і обсягу 
реалізації

зростаючий 
прибуток від 

реалізації

4
С.М. Онисько, 

П.М. Марич
[3, с. 103]

Прибуток підприємства – отримання певного фінансо-
вого результату суб’єкта підприємницької діяльності, 
який здійснює виробничу, комерційну, науково-дослідну 
та іншу діяльність

фінансовий 
результат

5
М.В. Патарі-

дзе-Вишинська
[4, с. 25]

Прибуток є формою доходу суб’єкта господарської 
діяльності, що вклав свій капітал для досягнення 
певного комерційного успіху. Категорія прибутку нероз-
ривно пов’язана з категорією капіталу – особливим 
фактором виробництва – і в усередненому вигляді 
характеризує ціну функціонуючого капіталу

ціна функ-
ціонуючого 

капіталу

6
Г.А. Семенов, 

А.В. Бугай
[5, с. 97–98]

Прибуток – це сукупність фінансових відносин, які 
виникають у процесі операційної, фінансової та інвес-
тиційної діяльності суб’єкта господарювання щодо 
перетворення доходів від зазначених видів діяльності в 
прибуток підприємства

доходи

7
Т.О. Скрипко 
О.О. Ланда
[6, с. 126]

Указуючи на доцільність розмежування понять ефек-
тивності та ефекту, ефект розглядають як абсолютний 
показник у натуральному або вартісному вираженні 
(сума прибутку, обсяг виробництва і продажу тощо)

абсолютний 
показник

8 Л.І. Шваб
[8, с. 483]

Прибуток – це узагальнюючий фінансовий показник 
діяльності підприємства, визначається як частина 
виручки, що залишається після відшкодування усіх 
витрат на його виробничу й комерційну діяльність

відшкоду-
вання усіх 

витрат

9 В.М. Шелудько
[9, с. 113]

Прибуток – це результат ефективного управління 
фінансами господарюючого суб’єкта ц цілому 

управління 
фінансами

Авторське  
визначення

Прибуток підприємства – це фінансовий результат підприємства, 
абсолютний показник, який здійснює виробничу, комерційну, науково-
дослідну та іншу діяльність та характеризує ступінь успіху проведення 
цієї діяльності



312

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

вихідними грошовими потоками. У табл. 1 
представлено морфологічну оцінку поняття 
«прибуток підприємства».

У сучасних умовах саме прибуток як бага-
топланове економічне явище має різні форми 
та види прояву. У зв’язку із цим процес управ-
ління прибутком має неабияке значення як 
для підприємства, так і держави. Неточність 
у визначенні видів прибутку суб’єктів гос-
подарювання зумовлює суперечність під 
час управління ним, а отже, й отримання не 
зовсім точних результатів, що в кінцевому під-
сумку призводить до неможливості повноцін-
ного виконання прибутком усіх його функцій.

Економічний зміст прибутку розкривається 
у функціях, які він виконує. Підкреслимо, що 

функція повинна відображати специфічний 
внутрішній зміст економічної категорії. Усі інші 
якості, що присвоюються їй, відображають ту 
чи іншу роль, яку відіграє дана категорія.

На рис. 1 представлено основні функції, 
що виконує прибуток підприємства.

Велика роль прибутку в розвитку підприєм-
ства і забезпеченні інтересів його власників 
і персоналу визначає необхідність ефектив-
ного управління ним за дієвої та правильно 
сформованої системи управління прибутком 
підприємства.

Управління прибутком підприємства – це 
складний процес прийняття рішень щодо 
основних аспектів його формування, розпо-
ділу та використання.

Рис. 2. Основні завдання прибутку підприємства

Рис. 1. Функції прибутку підприємства

Функції прибутку підприємства

Оціночна функція Розподільча функція Стимулююча функція

Полягає у можливості 
оцінити якість та 

ефективність 
діяльності 

господарського 
суб’єкту за визначений 

період

Реалізується шляхом 
використання прибутку 
як формування джерел 

фінансування діяльності 
підприємства та 

відрахувань у вигляді 
податків у бюджети всіх 

рівнів

Полягає у спроможності 
прибутку підприємства, 

стимулювати власників та 
працівників підприємства, 
проводити операційну та 

фінансову діяльність більш 
ефективно для одержання 
більшого прибутку, для 

задоволення власних потреб та 
потреб підприємства

Основні завдання прибутку підприємства

забезпечення максимізації 
розміру прибутку, що 
відповідає ресурсному 

потенціалу підприємства і 
ринковій кон'юнктурі

забезпечення оптимальної
пропорційності між рівнем

прибутку і припустимим
рівнем ризику

забезпечення високої
якості прибутку

забезпечення виплати
необхідного рівня доходу
на інвестований капітал
власникам підприємства

забезпечення формування
достатнього обсягу

фінансових ресурсів за
рахунок прибутку

відповідно до завдань 
розвитку підприємства

забезпечення
постійного зростання

ринкової вартості
підприємства
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Управління прибутком підприємства 
можливо розкрити за допомогою основних 
завдань, що на нього покладені (рис. 2).

Необхідно зазначити, що принципи управ-
ління прибутком залежать від багатьох факто-
рів, головними з яких є особливості галузевої 
приналежності, спеціалізація підприємства, 
його організаційна форма і форма власності, 
цілі стратегічного розвитку й етапи реалізації 
стратегії і т. д. Це зумовлює поряд із викорис-
танням загальноприйнятих принципів управ-
ління прибутком необхідність розроблення 
особливих принципів  для  кожного  конкрет-
ного  підприємства  індивідуально,  ґрунтую-
чись  на системному підході і комплексному 
аналізі його діяльності. Дослідження принци-
пів управління дає змогу застосовувати обмір-
ковані, аргументовані дії і рішення під час роз-
роблення інструментів управління прибутком 
[10, с. 148].

Управління прибутком підприємства під 
час його формування, розподілу та викорис-
тання передбачає створення певних управ-
лінських та організаційних аспектів. Так, 
під час формування прибутку підприємства 
необхідно розробити систему показників для 
оцінки його потенційного обсягу та якості. Під 
час розподілу прибутку необхідно визначити 
пріоритетні напрями розвитку підприємства 
для ефективного його функціонування, тобто 
розподіл і використання прибутку повинні 
виходити із головної місії підприємства та 
досягнення стратегічних цілей. Це можливо 
за умови здійснення моніторингу та ефектив-

ного управління прибутком підприємства з 
урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів 
впливу на його діяльність.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, сучасна підприємницька діяльність 
господарюючих суб’єктів спрямована на 
одержання прибутку. Саме можливість одер-
жання прибутку та наявність його спонука-
ють їх входити в певну сферу діяльності, а 
за відсутності прибутку або навіть загрози 
його відсутності – покидати певний сегмент 
ринку. Прибуток підприємства – це фінан-
совий результат підприємства, абсолютний 
показник, який здійснює виробничу, комер-
ційну, науково-дослідну та іншу діяльність 
та характеризує ступінь успіху проведення 
цієї діяльності. Прибуток підприємства – це 
особливий фінансовий показник у сфері 
діяльності суб’єктів господарювання. Форму-
вання, розподіл та використання прибутку як 
фінансового результату залежать від бага-
тьох факторів, таких як: розрахунок собі-
вартості продукції, визначення всіх витрат 
підприємства, проведення дивідендної полі-
тики, розрахунку прибутків, або збитків від 
усіх видів діяльності господарюючої одиниці. 
Розвиток підприємництва в країні вимагає від 
суб’єктів господарювання як найбільш раціо-
нально використовувати фінансові ресурси, 
щоб досягти максимального фінансового 
результату, та реалізувати місію підприєм-
ства, тому особливої уваги потребують такі 
важливі фінансові категорії, як «фінансовий 
результат» та «прибуток підприємства».
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У статті проведено порівняльний аналіз теоретико-економічної сутності поняття «інвестиційна привабли-
вість підприємства». Такий аналіз дав змогу виділити основні змістовні елементи зазначеного терміну. Про-
аналізовано сучасні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Розроблено та запропоно-
вано до використання концептуальну модель діагностики інвестиційної привабливості підприємства.
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Овандер Н.Л., Любецкая М.А. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проведен сравнительный анализ теоретико-экономической сущности понятия «инвестиционная 
привлекательность предприятия». Такой анализ позволил выделить основные содержательные элементы 
этого термина. Проанализированы современные методики анализа инвестиционной привлекательности 
предприятия. Разработана и предложена для использования концептуальная модель диагностики инвести-
ционной привлекательности предприятия.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность пред-
приятия, диагностика.

Ovander N.L., Lyubetska M.O. CONCEPTUAL MODEL FOR DIAGNOSING THE INVESTMENT ATTRACTIVE-
NESS OF THE ENTERPRISE

The article contains comparative analysis of the theoretical and economic essence of the concept of «investment 
attractiveness of the enterprise». Such an analysis made it possible to identify the main content elements of this 
term. The modern methods of analyzing the investment attractiveness of the enterprise are analyzed. A conceptual 
model for diagnosing the investment attractiveness of the enterprise was developed and proposed for use.

Keywords: investment, investment activity, investment attractiveness of the enterprise, diagnostics.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Незаперечним є той факт, що нині 
підприємства працюють в умовах жорсткої 
конкуренції. Таким чином, існує необхідність 
швидкого реагування на зміни в зовнішньому 
середовищі. Безперервне вдосконалення є 
ключем до успіху в роботі будь-якого суб’єкта 
господарювання. Проте такий процес пере-
дусім вимагає залучення інвестицій. Вирі-
шальним кроком у процесі прийняття рішень 
інвестора є оцінка інвестиційної привабли-
вості підприємства. Він характеризує опера-
ційну діяльність, становище на ринку, а також 
можливі ризики, пов'язані з процесом інвесту-
вання. Інвестиційна привабливість є економіч-
ною категорією, що демонструє ефективність 
функціонування та характеризується набором 
кількісних показників та якісних компонентів, які 
охоплюють різні аспекти бізнесу і визначають 
можливість максимізації прибутку для інвес-

торів (порівняно з іншими об'єктами можли-
вих інвестицій) за умови певного рівня ризику. 

Отже, питання інвестиційної привабливості 
підприємства нині є актуальним, оскільки кон-
куренція за інвестиційні ресурси стає все жор-
сткішою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Під час формування державного під-
ходу до оцінки інвестиційної привабливості 
суб’єктів господарювання в Україні першою 
стала Методика інтегральної оцінки інвести-
ційної привабливості підприємств та організа-
цій, затверджена Наказом Агентства з питань 
запобігання банкрутству підприємств і органі-
зацій [1]. Ця Методика є чинною, проте вона 
ґрунтується застарілій формі звітності, яка не 
відповідає НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» [2].

Ціла низка науковців звертала увагу в 
своїх роботах на інвестиційну привабливість, ЕК
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а саме: І.О. Бланк, С.С. Донцов, Л.І. Катан, 
Т.В. Майорова, С.В. Юхимчик та багато інших. 
Проте більшість із них не приділяла достат-
ньо уваги саме діагностиці інвестиційної при-
вабливості. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – уточнити визна-
чення поняття «інвестиційна привабливість 
підприємства», проаналізувати наявні мето-
дики аналізу інвестиційної привабливості та 
надати модель діагностики інвестиційної при-
вабливості підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розуміння сутності поняття «інвес-
тиційна привабливість підприємства» (ІПП) 
та його змістовного наповнення дає змогу 
дослідникові визначитися з методологію її 
оцінювання, тому в деяких роботах автори 
спочатку надають своє тлумачення зазна-
ченого поняття, а потім переходять до без-
посередньої оцінки або діагностики суб’єкта 
господарювання. Аналізу економічного змісту 
поняття «інвестиційна привабливість підпри-
ємства» присвячено праці таких науковців, як 
І.О. Бланк, В.В. Бочаров, Н.Ю. Брюховецька, 
С.С. Донцов, А.Б. Гончаров, А.Г. Гончарук, 
І.В. Нападовська, О.І. Пилипенко та ін., що 
свідчить не тільки про відсутність єдиного під-
ходу до його трактування, але й про незавер-
шеність дослідження цієї проблеми.

Розглянемо поняття «інвестиційна при-
вабливість підприємства» з погляду його 
взаємозв’язку з подальшою методикою діа-
гностики. Більшість науковців [3–6] надає 
порівняльну характеристику понять ІПП із 
коментарями щодо переваг та недоліків кож-
ного з них. Проте такий підхід не надає уза-
гальнюючої картини такого, з одного боку, 
дуже широковживаного та поширеного 
поняття, а з іншого – дуже різноманітного.

О.В. Товстенюк [7, с. 385] розподіляє ІПП 
залежно від інвесторів: реального або фінан-
сового. О.Б. Жихор, М.М. Москвич [4] групу-
ють підходи до ІПП у чотири групи: 1) як умова 
розвитку підприємства; 2) як умова інвесту-
вання; 3) як сукупність показників; 4) як показ-
ник ефективності інвестицій.

На нашу думку, вдалим є поділ понять 
А.Г. Гончарук та А.А. Яцик [3] із погляду 
взаємозв’язку поняття ІПП із методологією 
її розрахунку на чотири підходи: факторний, 
внутрішній оціночний, інтегральний та порів-
няльний. За факторного підходу, якій запро-
понований авторами [8; 9, с. 79], під ІПП 
розуміють сукупність зовнішніх та внутрішніх 
факторів, які найбільш сильно впливають на 

рішення інвестора щодо інвестування в під-
приємство. Основним інструментом за такого 
підходу стає факторний аналіз. При цьому 
слід зауважити, що з погляду управління 
коригуванню з боку керівництва підприємства 
піддаються лише внутрішні фактори. Зовнішні 
ж здебільшого залишаються неконтрольова-
ними, тому не можуть бути розглянутими як 
керовані змінні на мікрорівні. Думку про фак-
торну природу ІПП розділяють інші автори [6].

Внутрішній оціночний підхід розглядає 
ІПП як сукупність внутрішніх характеристик 
підприємства, які важливі для потенційного 
інвестора. Такий підхід прослідковується в 
роботах [10; 11 с. 400; 12 с. 166] і передба-
чає передусім оцінку фінансово-економічного 
стану підприємства. На нашу думку, до такого 
підходу варто віднести визначення поняття 
«ІПП», які характеризують його як потенціал 
підприємства, наприклад у І.В. Нападовської 
[13]. Недоліками внутрішнього оціночного під-
ходу є: а) відсутність зовнішніх факторів, які 
впливають на ІПП і які відокремлені у фактор-
ному підході; б) завелика кількість неузгодже-
них між собою показників, що викликає трудо-
місткість процесу оцінювання; в) відсутність 
узагальнюючого показника. Саме це призво-
дить до появи інтегрального підходу. 

Інтегральний підхід надається в джерелах 
[14, с. 310; 1] та визначає ІПП як інтегральну 
характеристику підприємства, яке розгляда-
ється як об’єкт майбутнього інвестування. 
Причому така характеристика може бути 
представлена як один інтегральний показник 
й як збалансована система декількох інте-
гральних показників [3, с. 30].

Порівняльний, або рейтинговий, підхід 
визначає ІПП як відносну характеристику 
підприємства, яке розглядається як один з 
об’єктів майбутнього інвестування [15–17]. За 
такого підходу застосовують рейтингові сис-
теми. Така інформація буде важливою або для 
потенційного інвестора, або для державних 
органів. Безпосередньо для самого керівни-
цтва така оцінка дає можливість порівнювати 
себе з конкурентами. Відповідно, з погляду 
управління такий підхід є малоефективним. 
Проте є деякі визначення поняття «ІПП», які 
не можна віднести до жодного з перелічених 
підходів.

Дослідивши визначення поняття «ІПП» 
доходимо висновків: 1) це поняття передусім 
пов’язане із суб’єктом, для якого буде здій-
снена діагностика ІПП, та з метою, яку ста-
вить перед собою цей суб’єкт; 2) це різнопла-
нове відносне поняття, адже підприємство 
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може бути інвестиційно привабливим для 
одних інвесторів та непривабливим із погляду 
інвестування для інших; 3) ІПП необхідно 
визначати як мінімум із трьох позицій: ретро-
спективного, поточного та перспективного 
аналізу. Тобто ІПП обов’язково має містити в 
собі аналіз минулого та сучасного стану під-
приємства та прогноз подальшого розвитку 
підприємства.

Виходячи з висновку 1) буде обрана мето-
дологія діагностики інвестиційної привабли-
вості підприємства. Для цього пропонуємо 
використовувати класифікацію ІПП за різними 
ознаками. Таку класифікацію було надано у 
роботі В.В. Ферлій [17]. 

Таким чином, узагальнюючи та уточнюючи 
проаналізовані визначення під ІПП будемо 
розуміти модель кількісних та якісних показни-
ків, які характеризуватимуть фінансово-еко-
номічний стан підприємства з урахуванням 
чинників, що впливатимуть на інвестиційну 
привабливість підприємства, узгоджуючи такі 
показники з метою інвестора.

Проведений аналіз теоретико-економічної 
сутності поняття «ІПП» дає змогу виділити 
такі основні змістовні елементи:

1) визначення інтегрального кількісного 
показника оцінки на підставі узагальнення 
сукупності кількісних та якісних характерис-
тик, що дає змогу встановити певну якісну 
оцінку доцільності вкладення інвестиційних 
ресурсів у розвиток об’єкта оцінювання;

2) врахування й узгодження цілей об’єкта 
та суб’єкта оцінки інвестиційної привабли-
вості;

3) відображення впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища (відповідно до 
інвестиційного клімату та інвестиційного 
потенціалу) на формування оцінок інвестицій-
ної привабливості [19, с. 182]. 

Повний фундаментальний аналіз ІПП скла-
дається з таких етапів [19, с. 183]: 1) макроеко-
номчний (на рівні країни); 2) мезоекономічний 
(на рівні галузі, регіону); 3) мікроекономічний 
(на рівні суб’єкта господарювання).

Колектив авторів монографії «Оцінка кре-
дитоспроможності та інвестиційної привабли-
вості суб’єктів господарювання» [19, с. 182] 
вважає, що є дві групи методів оцінки ІПП: на 
основі оцінки його фінансового стану та комп-
лексний аналіз суб’єктів господарювання. 
Методи першої групи різняться лише вибо-
ром певних груп показників. Ця група показ-
ників визначається на основі оприлюдненої 
інформації. Проте, на нашу думку, методики 
аналізу інвестиційної привабливості підпри-

ємства варто ще поділити залежно від інстру-
ментарію аналізу. 

Передусім треба виділити рейтин-
говий метод, що запропонований авто-
рами [19, с. 183] і які вважають за доцільне 
використовувати метод due diligence. Це 
пов’язано з тим, що найбільш поширеними 
світовими методиками оцінки інвестиційної 
привабливості є рейтинги Institutional Investor, 
Euromoney, Business Environment Risk Index 
(BERI), Transparency Internetional, Moody’s 
Investor Servise та методику Світового банку 
Investment Climate Survey (ICS) [20, с. 105]. 
Т.В. Майорова [21] також пропонує оцінювати 
інвестиційну привабливість підприємства 
через його фінансовий стан із його подаль-
шою рейтинговою оцінкою.

Іншим дуже поширеним методом є інте-
гральний. О.В. Носова [22] ідентифікує інте-
гральний рівень інвестиційної привабливості 
підприємства на засадах агрегування показ-
ників фінансового стану. І.В. Кубарєва [23] 
запропонувала узагальнюючий інтегральний 
показник ІПП, що ґрунтується на чотирьох 
часткових: фінансовий стан, якість управління, 
ринкові перспективи та ресурсний потенціал.

Для оцінки інвестиційної привабливості 
застосовують ще й факторний аналіз. Таким 
методом  пропонують оцінювати ІПП у [24], а 
саме методом головних компонент. Але екві-
валентом інвестиційної привабливості висту-
пає ціна акції, що значно звужує можливості 
методу. Факторного підходу дотримуються 
і Н.Ю. Брюховецька з О.В. Хасановою [25], 
якими визначено ступінь та напрям впливу 
факторів за сферою виникнення на інвести-
ційну привабливість публічного акціонерного 
товариства; всі фактори розподілені на дві 
групи: ті, що можуть регулюватися безпосе-
редньо товариством, та ті, які не можуть регу-
люватися.

Досить часто для оцінки ІПП використову-
ють математичний апарат, а саме матриці та 
елементи нечіткої логіки. Так, матричний під-
хід пропонують [19, с. 192–197; 26, с. 3–12]. 
Л.І. Катан, К.С. Хорішко [27] також пропонують 
матричний підхід, який поєднуватиме інтегро-
вану оцінку фінансового стану підприємства 
з інтегрованою оцінкою майнового стану під-
приємства. Згідно з методикою, запропоно-
ваною Ю.Р. Саммігуліною [10, c. 32], матриця 
ІПП поділена на дев’ять класів, з яких вио-
кремлено три зони: високої, низької та при-
йнятної інвестиційної привабливості.

Г.І. Великоіваненко, К.М. Мамонова про-
понують ієрархічну модель, побудовану на 
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елементах нечіткої логіки [28]. До позитив-
ного у цій моделі варто віднести те, що в ній 
ІПП оцінюється і з позицій інвестиційної при-
вабливості країни, ринку, галузі та регіону. 
Проте формалізація та застосування моделі 
потребують неабияких специфічних знань 
з економіко-математичного моделювання, 
що ускладнює застосування такої моделі в 

практиці українських підприємств. Н.М. Пили-
пенко, Г.І. Шаповал запропонували методику 
на основі оціночних параметрів із використан-
ням нечіткої логіки [18].

О.І. Судакова [29] пропонує застосування 
внутрішнього гудвілу як показника рівня ІПП 
не тільки для підприємств, але й для галузей 
і регіонів. Т.В. Момот [30] також пропонує оці-

Рис. 1. Концептуальна модель діагностики інвестиційної привабливості підприємства
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нювати ІПП на основі згенерованого підпри-
ємством гудвілу. Проте автори не зазначають, 
який рівень гудвілу буде відповідати тому чи 
іншому рівню ІПП. 

О.В. Товтенюк, О.Б. Громяк [5] запропону-
вали структурно-логічну модель експрес-діа-
гностики ІПП, в якій запропоновані 15 індика-
торів, поділених на шість груп. Запропонована 
бальна шкала дає змогу визначити рівень 
ІПП.

І.О. Бланк [11], колектив авторів [19, с. 180] 
розглядають діагностику ІПП на основі життє-
вого циклу підприємства та його фінансового 
стану. Найбільш інвестиційно привабливі ком-
панії знаходяться в процесі росту, на перших 
двох етапах свого життєвого циклу. Компанії 
на стадії зрілості також є інвестиційно прива-
бливими в більш ранні періоди, коли вони не 
досягли вищої точки економічного зростання. 
Подальше інвестування відбувається, коли 
продукти компанії мають відносно високі рин-
кові перспективи й обсяг інвестицій у модерні-
зацію невеликий і вони можуть бути повернуті 
в короткий термін.

Розглядаючи етимологію слова «діагнос-
тика», необхідно зазначити, що в перекладі 
з грецького diagnostics  означає «здатність 
розпізнавати» і становить сутність вчення про 
методи постановки  діагнозу і про причин хвороб. 

У рамках фінансово-економічних дослі-
джень на мікрорівні хворим є суб'єкт господа-
рювання, у якого спостерігаються певні від-
хилення від нормального, або необхідного, 
стану (під нормальним, або  необхідним, ста-
ном будемо розуміти такий стан об'єкта дослі-
дження, що характеризується ліквідністю, 
платоспроможністю, фінансовою стійкістю, 
визначеним рівнем рентабельності, що дося-
гається суб'єктом господарювання шляхом 
обліку наявних у нього фінансово-економіч-
них ресурсів). 

У процесі дослідження була встанов-
лена необхідність моделювання інвестицій-
ної привабливості підприємства під впли-
вом факторів для прийняття управлінських 
рішень двох груп стекхолдерів: власників і 
менеджерів, акціонерів та інвесторів. Прове-
дено моделювання інвестиційної привабли-
вості підприємства з використанням методу 
«дерева» рішень. Власники та керуючі стика-
ються з питанням поєднання напрямів діяль-
ності підприємства з урахуванням факторів 
впливу для збільшення його привабливості як 

об’єкта інвестування. Вирішити дане питання 
дає змогу моделювання у вигляді побудови 
«дерева» прийняття рішень (рис. 1). 

«Дерево» прийняття рішень є методом 
класифікації та прогнозування показників, для 
якісної побудови якого необхідна достатньо 
велика кількість вхідних даних та значення 
вихідного показника. Результат побудови 
«дерева» прийняття рішень відображається 
схематично та має правила, відповідно до 
яких користувачі можуть зробити висновки та 
прийняти відповідне рішення.

Інвестиційна привабливість підприємства 
є вихідним показником. Модель розрахунку 
інвестиційної привабливості підприємства 
включає у себе поєднання показників фінан-
сово-економічного стану товариства та його 
ринкової капіталізації. Узагальнений показник 
фінансово-економічного стану включає у себе 
розрахунок 16 показників фінансово-еконо-
мічного стану підприємства з використанням 
функції нормування, яка дає змогу уникнути 
вагових значень показників та побудувати 
загальний показник фінансово-економічного 
стану підприємства як об’єкта інвестицій.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи вищесказане, слід зазначити, що нині 
існує дуже багато підходів до оцінки інвести-
ційної привабливості. Кожна з методик має 
свої переваги, є унікальною й має право на 
існування. Звичайно, кожен підхід має свої 
негативні сторони та недоліки. Чим більше 
наявних методик оцінки інвестиційної при-
вабливості, тим точніше її можна визначити. 
Слід сказати й те, що кожна методика може 
бути застосована в певних умовах для будь-
якого підприємства, але в деяких випадках 
її потрібно для цього адаптувати, використо-
вуючи саме ті показники, які й справді най-
більше цікавлять саме інвестора.

У статті виокремлено такі групи методик 
для визначення рівня ІПП: визначення інте-
грального показника конкурентоспроможності 
підприємства, матрична модель оцінки інвес-
тиційної привабливості, рейтингова оцінка 
інвестиційної привабливості та оцінка інвес-
тиційної привабливості за життєвим циклом. 
Запропонована авторами концептульна 
модель діагностики інвестиційної привабли-
вості у вигляді «дерева» дає змогу приймати 
інвесторам, менеджерам та іншим зацікавле-
ним особами рішення щодо доцільності вкла-
дення коштів в об’єкт інвестування.
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У статті досліджено організацію роботи зі зверненнями громадян комунальної бюджетної установи «Об-
ласний контактний центр»  Полтавської обласної ради. Проаналізовано динаміку загальної кількості звер-
нень, охарактеризовано інформаційне забезпечення (VoIPTime Contact Center), яке дає змогу здійснювати 
обробку вхідних дзвінків, реєстрацію звернень громадян та контролювати виконання звернень по термінах.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, «Обласний контактний центр», звернення громадян, уста-
нова, сайт.

Палагута С.С. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В статье исследована организация работы с обращениями граждан коммунального бюджетного учреж-

дения «Областной контактный центр» Полтавского областного совета. Проанализирована динамика общего 
количества обращений, охарактеризовано информационное обеспечение (VoIPTime Contact Center), которое 
позволяет осуществлять обработку входящих звонков, регистрацию обращений граждан и контролировать 
выполнение обращений по срокам.

Ключевые слова: информационное обеспечение, «Областной контактный центр», обращения граждан, 
учреждение, сайт.

Palaguta S.S. ANALYSIS OF PROVIDING INFORMATION PUBLIC ADDRESS
This article explores the organization of work with citizens municipal budget organization "The regional contact 

center" Poltava Regional Council. The dynamics of the total number of appeals described information provision 
(VoIPTime Contact Center), which allows for the processing of incoming calls, registration of citizens and control the 
execution of applications on terms.

Keywords: information security, «regional contact center», appeals, institution website.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Звернення громадян є необхідним 
елементом побудови демократичного гро-
мадянського суспільства, тобто такого, яке 
брало б активну участь в управлінні держав-
ними та місцевими справами шляхом звер-
нень із порадами, рекомендаціями щодо 
вдосконалення правової основи та організа-
ції діяльності органів управління, умов життя 
громадян, забезпечення законності в органах 
державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах, організаціях неза-
лежно від форми власності [2].

Звернення стосуються різних напрямів 
діяльності суспільства, але здебільшого вони 
мають єдину мету – звернути увагу відповід-
них органів і посадових осіб на необхідність 
розв'язання проблем, що зачіпають інтереси 
суспільства або конкретної особи. Як носії 
інформації вони мають велике значення для 
вирішення питань, пов'язаних із забезпечен-
ням прав і свобод людини, вдосконалення 
системи управління [4].

Для підвищення швидкості прийняття 
звернень і формування управлінських рішень 

використовуються різні інформаційні техно-
логії, які дають змогу здійснювати операції, 
пов'язані з реєстрацією звернень, їх прохо-
дженням від керівництва до виконавців, фор-
мувати базу реєстраційних даних, контролю-
вати терміни виконання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Функціонування інформаційного забез-
печення організацій розглядалося у працях 
М. Згуровського, А. Колодюка, В. Ситника, 
М. Швець, В. Іноземцева, Л. Пелюшкіна, 
Г. Титоренко,  Г.Н. Калянова, О.Л. Голіци-
ної, Н.В. Максимова, І.І. Попова [4]. Однак 
питання ефективності застосовування інфор-
маційних систем під час звернення громадян 
досліджено недостатньо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є проведення дослі-
дження аналізу інформаційного забезпечення  
роботи зі зверненнями громадян комунальної 
бюджетної установи «Обласний контактний 
центр»  Полтавської обласної ради.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Комунальна бюджетна установа 
«Обласний контактний центр»  Полтавської 
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обласної ради у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України «Про 
місцеве самоврядування», «Про звернення 
громадян». Основні елементи процесу роз-
гляду звернень наведено на рис. 1.

Основними напрямами роботи «Обласного 
контактного центру» є: 

‒ приймання звернень заявників за єдиним 
телефонним номером та через мережу Інтер-
нет;

‒ опрацювання отриманих звернень та їх 
надсилання на розгляд органам виконавчої 
влади відповідно до компетенції;

‒ інформування та консультування заявни-
ків щодо норм законодавства та актуальних 
питань державної політики [6].

«Обласний контактний центр» проводить:
‒ аналіз змісту звернень заявників та подає 

відповідну інформацію облдержадміністрації, 
Урядовому контактному центру;

‒ моніторинг забезпечення своєчасного 
розгляду звернень заявників органами вико-
навчої влади;

‒ моніторинг найважливіших соціально-
економічних питань, що потребують невід-
кладного прийняття рішень;

‒ здійснює обмін інформацією з Урядовим 
контактним центром щодо надходження звер-
нень заявників та стану їх розгляду;

‒ подає на запит облдержадміністра-
ції інформацію про звернення заявників та 
результати їх розгляду;

‒ забезпечує взаємодію з посадовими 
особами районних державних адміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад міст облас-
ного значення, відповідальних за опрацю-
вання звернень заявників;

‒ готує інформацію для формування 
інформаційно-пошукового довідника автома-
тизованої інформаційної бази звернень, про-
позиції щодо його вдосконалення та подає їх 
Урядовому контактному центру.

Робота комунальної бюджетної установи 
«Обласний контактний центр»  Полтавської 
обласної ради в 2016 р. була спрямована на 
забезпечення виконання завдань, визначених 

Рис. 1. Порядок розгляду звернень 
Джерело: розроблено автором
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Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Національну 
систему опрацювання звернень до органів 
виконавчої влади та Типового положення 
про контактний центр Автономної Республіки 
Крим, області, мм. Києва і Севастополя» від 
18 січня 2012 р. № 21 [3].

Діяльність установи регламентована Роз-
порядженням голови облдержадміністрації 
«Про затвердження Положення про порядок 
взаємодії місцевих органів виконавчої влади 
та комунальної бюджетної установи «Облас-
ний контактний центр» Полтавської обласної 
ради»  від 26.12.2012 № 613 (зареєстроване 
у Головному управлінні юстиції у Полтавській 
області 28 грудня 2012 р. за № 127/1936). 

«Обласний контактний центр»  здійснює 
приймання звернень та надсилає їх на роз-
гляд місцевим органам виконавчої влади від-
повідно до компетенції.

Заявникам надаються консультації і 
роз’яснення щодо норм законодавства та 
довідкова інформація. Постійно проводився 
аналіз результатів надходження та розгляду 
звернень. Інформаційно-аналітичні матері-
али систематично надаються керівнику апа-
рату облдержадміністрації для інформування 
керівництва облдержадміністрації [6].

Звітний період підтвердив та закріпив 
наявну тенденцію до постійного зростання 
кількості громадян, які все більше надають 
перевагу зверненню до органів влади через 
гарячу телефонну лінію (0-800-502-230).

Протягом 2016 р. обласним контактним 
центром усього було прийнято та опрацьо-
вано 22 200 звернень, що на 37% більше, ніж 
у 2015 р. (13 887). Із цієї кількості 17 798 (80%) 
надійшли на урядову телефонну гарячу лінію 
(у 2015 р. – 11 157 звернень), 4 402 (20%) – 
безпосередньо до контактного центру (у 
2015 р. – 2 743) [6].

Якщо рахувати з початку створення 
«Обласного контактного центру», то фахів-
цями прийнято та опрацьовано 55 195 звер-
нень [6].

Порівняно з минулим роком суттєво збіль-
шилася не лише загальна кількість звернень із 
питань соціального захисту населення, але й 
конкретно з питань субсидій. Другий рік поспіль 
реалізація відповідної постанови Кабінету Міні-
стрів України щодо нового порядку призначення 
субсидії населенню призводить до значного 
навантаження на органи соціального захисту 
внаслідок розширення кола осіб, які отримали 
право на допомогу від держави під час сплати 
за комунальні послуги, і, як наслідок, збіль-

шення кількості скарг та зауважень щодо неза-
довільної роботи цих органів, невдоволення 
розмірами субсидії чи отриманою відмовою.

Так, якщо виокремити лише питання суб-
сидій (7 023 звернення), то вони становлять 
67% від усіх питань соціального захисту та 
39% від усіх звернень, які надійшли на уря-
дову телефонну гарячу лінію. 

Порівняно з 2015 р. зросла як загальна 
кількість звернень із питання субсидій – у два 
рази (у 2015 р. – 3 573, або 58%), так і частка 
цих питань від загальної кількості дзвінків на 
урядову гарячу лінію – з 32% у 2015 р. до 39% 
у 2016 р.

У більш детальному розрізі проблеми з 
призначенням субсидій полягали в такому:

‒ скарги на терміни розгляду документів – 
2 872 (41% від усіх питань щодо субсидій);

‒ невиплата субсидій – 1 675 (24%);
‒ зауваження щодо розміру призначеної 

субсидії – 1 423 (20%);
‒ відмова у наданні субсидії – 629 (9%);
‒ надання роз’яснень щодо умов отри-

мання субсидії – 373 (5%);
‒ вимоги щодо пакету документів – 18;
‒ відмова через заборгованість за кому-

нальні послуги – 11.
Питань комунального господарства про-

тягом звітного періоду надійшло 2 648, що 
становить 15% від загальної кількості. Порів-
няно з минулим роком їх кількість збільши-
лася майже у два рази (у 2015 р. – 1 423). 
Зростання спостерігається й у відсотковому 
виразі – з 13% у 2015 р. до 15% у 2016 р. [6].

За структурою питання комунального гос-
подарства розподілені так:

‒ оплата комунальних послуг – 896 (34% 
від усіх питань комунального господарства);

‒ встановлення та обслуговування будин-
кових лічильників – 397 (15%);

‒ відсутність послуги електропостачання – 
273 (10%);

‒ обслуговування та ремонт будинків – 
253 (10%);

‒ відсутність або неякісні послуги опа-
лення – 238 (9%);

‒ відсутність або неякісне надання послуги 
холодного та гарячого водопостачання – 
196 (7%); 

‒ відсутність або неякісне надання послуги 
газопостачання – 80 (3%);

‒ тарифи на комунальні послуги – 73 (3%);
‒ видача документів обслуговуючими орга-

нізаціями – 71 (3%);
‒ обслуговування та ремонт прибудинко-

вих територій – 70 (3%);
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‒ неякісна робота ліфтів – 39 (2%);
‒ дії державних програм з енергоефектив-

ності, надання інших роз’яснень законодав-
ства – 23 (1%);

‒ встановлення індивідуального опа-
лення – 13 (0,5%).

Загалом можна відзначити, що питання 
комунального господарства носять пере-
важно сезонний характер і проявляються 
масово у разі виникнення аварійної ситуації 
чи інших природніх проблем.

«Обласний контактний центр» також вико-
нував роль посередника між владою та гро-
мадянами, отримував підтвердження від 
заявників про вирішення їх питань, надавав 
довідкову інформацію тощо. Таких дзвінків 
було 1 212 (у 2015 р. – 380).

За результатами розгляду всіх звернень, 
що надійшли безпосередньо до контактного 
центру, вирішено позитивно близько 50%.

Близько 85% звернень було розглянуто в 
термін від 1 до 15 днів. Інші питання потребу-
вали більш детального розгляду.

За результатами перевірок по вирішених 
питаннях та проведеним зворотним зв’язком 
заявники підтвердили факт вирішення пору-
шених ними питань та висловили 229 подяк 
(у 2015 р. – 198) [6].

Отже, результати проведеного аналізу 
звернень громадян в «Обласний контактний 
центр» свідчать про тенденцію до збільшення 
кількості заяв. Найбільш поширеними про-
блемними питаннями для населення є жит-
лова політика, соціальні проблеми, кому-
нальне господарство.

Реєстрація звернень в «Обласному контак-
тному центрі»  ведеться за допомогою про-
грамного продукту VoIPTime Contact Center, 
який розроблено для обробки вхідних дзвінків 
та якісного обслуговування клієнтів. Система 
включає функції управління інформаційними 
потоками (календарне планування, управ-
ління контактами) та новітні інноваційні мож-
ливості (координація співпраці в рамках окре-
мих проектів). 

У програмі здійснюються всі операції, 
пов'язані з реєстрацією звернень, їх прохо-
дженням від керівництва до виконавців, фор-
муванням баз даних та інформації щодо вико-
нання звернень із контрольними термінами.  

Програмний продукт виконує такі функції: 
‒ приймання звернень громадян, реєстрація 

даних заявника, введення головних параме-
трів (реквізитів), відкриття картки на документ; 

‒ направлення звернення на розгляд керів-
ництву, отримання резолюції, внесення змісту 

завдання, відповідального виконавця і контр-
ольного терміну виконання; 

‒ розсилання документів із резолюцією 
керівництва на виконання установам, і орга-
нізаціям; 

‒ одержання інформації про місцезнахо-
дження, етап роботи з документом, причину 
невиконання тощо. 

Серед переваг можна виділити такі: 
‒ у програмі розроблена система розмеж-

ування прав доступу; 
‒ сервер включає в себе web-сервер, який 

дає змогу працювати з додатками через web-
браузер; 

‒ під час доопрацювання додатків не 
потрібно оновлювати систему. Зміни можна 
вносити в робочих базах, не перериваючи 
роботу користувачів. 

Окрім технології VoIPTime Contact Center, 
«Обласний контактний центр»   також при-
ймає звернення громадян через офіційний 
сайт установи. Щоб залишити звернення, 
необхідно заповнити відповідну форму, яка 
знаходиться на сайті (вкладка «Прийом звер-
нень»). 

Висновки з цього дослідження. За 
результатами проведеного дослідження 
можна зробити такі висновки: 

‒ аналіз звернень громадян до комуналь-
ної бюджетної установи «Обласний контак-
тний центр»  Полтавської обласної ради 
свідчить що з кожним роком кількість звер-
нень збільшується. Найбільш поширеними 
проблемними питаннями для населення є 
житлова політика, соціальні проблеми, кому-
нальне господарство; 

‒ для підвищення швидкості прийняття 
звернень і формування управлінських рішень 
використовуються інформаційні технології, які 
дають змогу здійснювати операції, пов'язані з 
реєстрацією звернень, їх проходженням від 
керівництва до виконавців. Одним із таких 
засобів інформаційної підтримки «Обласного 
контактного центру» є програма VoIPTime 
Contact Center, яка забезпечує підвищення 
швидкості реєстрації звернень громадян, 
якість прийняття звернень, підвищення вико-
навчої дисципліни, забезпечення прозорості 
та контролю виконання на всіх рівнях управ-
ління;  

‒ серед інструментів удосконалення роботи 
«Обласного контактного центру»  зі звернен-
нями громадян – використання форми  при-
йому звернень громадян через офіційний 
сайт установи, що дає змогу спростити про-
цедуру прийому звернень громадян. 



325

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України (зі змін. та допов., внесеними Законом України від 15 берез. 2016 р. № 1- рп / 

2016). – Київ : Паливода А.В., 2016. – 64 с.
2. Закон України «Про звернення громадян» (станом на 26 лис. 2015 р.). – Київ : Парлам. вид-во, 2015.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну систему опра-

цювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної 
Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя» від 18 січня 2012 р. – № 21.

4. Лаврінко В.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади / В.І. Лав-
рінко // Вісник НАДУ. – 2011. – № 4. – С. 502–507.

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Діловодство, Інструкції. Типові положення : 
збірник нормативних документів. – X. : Конус, 2010. –№ 24.

6. Веб-сайт комунальної бюджетної установи «Обласний контактний центр»  Полтавської обласної ради 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pl-oblasniy-kontaktniy-centr.blogspot.com.



326

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 65.012.45

Інформаційне забезпечення процесу управління  
на підприємстві в сучасних умовах господарювання 

Панчишин Б.О.
студент

Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету

Стаття містить аналіз основних підходів до побудови системи інформаційного забезпечення процесу 
управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Автор пропонує розвивати методологію ар-
хітектури підприємства у взаємодії з концепцією двох дзеркал для інформаційного забезпечення бізнес-про-
цесів. Такий підхід дасть змогу сформувати фактичні показники виконання бізнес-процесів, виконати їх по-
рівняння з адаптованими та прогнозними значеннями. Інформаційне забезпечення управлінських процесів є 
складником бази знань для прийняття рішення в системі управління підприємством. 
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Панчишин Б.О. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Статья содержит анализ основных подходов к построению системы информационного обеспечения про-
цесса управления на предприятии в современных условиях хозяйствования. Автор предлагает развивать 
методологию архитектуры предприятия во взаимодействии с концепцией двух зеркал для информационного 
обеспечения бизнес-процессов. Такой подход позволит сформировать фактические показатели выполнения 
бизнес-процессов, выполнить их сравнение с адаптированными и прогнозными значениями. Информацион-
ное обеспечение управленческих процессов является составной частью базы знаний для принятия решения 
в системе управления предприятием.
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цессы, управленческие процессы, ИТ-архитектура, база знаний, система принятия решения.
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The article includes analysis of the main approaches to building information system of the management of the 
company in current economic conditions. The author proposes to develop enterprise architecture methodology in 
conjunction with the concept of two mirrors for the information support of business processes. This approach allows 
generating of the actual indicators of business processes; performs their comparison with adapted and forecasted 
values. Information support management of processes is part of the knowledge base for decision-making in the 
management of the company.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасне управління неможливо 
уявити без використання інформаційних сис-
тем та обробки даних. Головне призначення 
таких систем у менеджменті – ефективна 
допомога в процесах прийняття рішення. 
Управлінські процеси мають вагомий інфор-
маційний складник, який формується на 
основі зібраних  та оброблених даних за запи-
тами користувачів та самої системи управ-
ління. Розвиток інформаційного суспільства 
вимагає активізації у формуванні єдиного 
інформаційного управлінського простору не 
тільки на рівні підприємства, а й партнер-
ського управлінського середовища з поста-

чальниками, клієнтами, державними  і при-
ватними інститутами та організаціями. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналітичний огляд праць показав, що в 
напряму досліджень інформаційного забез-
печення сучасних управлінських процесів 
можна відокремити такі під напрями, як роз-
виток концепцій інформаційного середовища 
організації; моделювання бізнес-процесів та 
їх інформаційного забезпечення; створення 
та впровадження сучасних інформаційних 
систем на підприємстві. Серед науковців 
та практиків, роботи яких були використані 
в процесі дослідження, можна відокремити 
таких авторів, як:  А. Балдинюк [1], М. Дени-ЕК
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сенко [2], П. Друкер [3],  Д. Захман [4], Є. Зін-
дер [5], М. Карпенко [6], О. Коваленко [7–9],  
Й. Риддерстрале [10], Е. Тоффлер [11].

Незважаючи на те що тема достатньо 
досліджена, потреба в практичних рекомен-
даціях та програмі адаптації відомих підходів 
до формування сучасного інформаційного 
забезпечення процесів управління залиша-
ється актуальною. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Серед завдань, які 
повинні бути вирішені, нами відокремлене 
завдання формування загальної архітектури 
інформаційної системи з подальшою дета-
лізацією бізнес-процесів та визначення їх 
інформаційного забезпечення. Гнучка сис-
тема такого забезпечення повинна давати 
змогу вносити зміни, які не мають протиріч 
із загальною структурою інформаційних тех-
нологій та організаційною структурою підпри-
ємства. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
сутності системи інформаційного забезпе-
чення процесом управління на підприємстві 
та формування напрямів його вдосконалення 
з використанням сучасних управлінських та 
інформаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Критичний аналіз наукових праць 
останніх років показав, що вивчення проблем 
інформаційного забезпечення (ІЗ) на всіх рівнях 
управління розглядаються  в таких аспектах:

1) технічний вимір та оцінка інформаційних 
систем;

2) соціальний вимір та оцінка інформацій-
них систем;

3) нормативно-правове регулювання роз-
витку інформаційних систем;

4) теоретичні дослідження основних кате-
горій інформаційного забезпечення процесів 
управління;

5) вирішення протиріч у розвитку управлін-
ського та інформаційного забезпечення орга-
нізацій.

Інформаційні технології в управлінні пере-
дусім повинні відповідати функціям управ-
ління і можуть бути реалізовані  за допомо-
гою сучасних автоматизованих мережевих 
платформ. Є. Зіндер [5] розглядає катего-
рію інформаційного забезпечення крізь при-
зму архітектури інформаційних технологій 
на основі концепції Дж. Захмана [4]. Вико-
ристовуючи підходи Є. Зіндера як продо-
вження відомого підходу до ІТ-архітектури 
Дж. Захмана, можна зазначити, що «куб Зін-

дера» є комплексним візуальним інструмен-
том для охоплення усіх управлінських про-
цесів підприємства. Його віртуальні стінки 
можуть бути представлені дзеркалами, в яких 
відображаються інформаційні процеси, які 
існують, прогнозовані  та адаптовані до різних 
ситуацій інформаційні процеси [7]. М.П. Дени-
сенко зі співавторами представляють інфор-
маційне забезпечення як «сукупність даних, 
організацію їх введення, обробку, збереження 
і накопичення, пошук, а також поширення в 
межах компетенції зацікавленим особам у 
зручному для них вигляді» та «забезпечення 
системи управління сукупністю інформації» 
[4]. Е. Тоффлер у роботі «Третя хвиля» [11] 
виявляє соціально-економічні тенденції, що 
супроводжують розвиток інформаційних тех-
нологій, зокрема він передбачає підвищення 
інтерактивності засобів масової інформації 
за рахунок упровадження нових мережевих 
засобів комп’ютерних технологій. Він ствер-
джує, що в суспільстві третьої хвилі відбу-
вається зміна коду  цивілізації, створюються 
нові ритми, що пронизують діяльність підпри-
ємств, життя  людини; засоби  виробництва  
змінюють  характер праці, викликаючи каскад 
змін у психіці та мисленні.

О.О. Коваленко говорить про необхід-
ність зменшення протиріч між ІТ-стратегією і 
загальною стратегією підприємства. Крім того, 
необхідно чітко відстежувати відповідність 
виконуваних бізнес-процесів із додержанням 
визначених цілей та місії підприємства [8]. 
Так, А.Г. Балдинюк стверджує, що «конкретні 
бізнес-процеси повинні відповідати загаль-
ному баченню, і сама стратегія не повинна 
передбачати негнучких бізнес-процесів, тобто 
повинна бути збалансованість між додер-
жанням місії та управління змінами». Інфор-
маційне забезпечення всіх рівнів управління 
повинно мати гнучку адаптовану структуру з 
можливістю оперативного внесення змін на 
всіх рівнях управління – від технологічних 
процесів до вищого менеджменту і навіть вне-
сення змін у місію підприємства та його осно-
вні цілі. А.Г. Балдинюк відокремлює основні 
аспекти протиріч стратегії і тактики: 

‒ додержання місії та гнучкість бізнес-про-
цесів;

‒ загальна стратегія та вплив нових техно-
логічних процесів; 

‒ вплив споживачів та конкурентів [1].
До цього необхідно додати доцільність 

створення та постійного оновлення бази 
знань організації як структурованого сховища 
обробленої інформації, яке вирішує питання 
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розкиданості та невизначеності знань орга-
нізації. За твердженням норвезьких учених 
К’єлла А. Нордстрема та Йонаса Ріддер-
страле, «проблема більшості організацій не в 
тому, що вони мало знають, а в тому, що вони 
не знають, що саме вони знають. Знання роз-
кидані по всій організації, і нікому не відомо, 
скільки їх, як і куди вони переміщаються, де 
вони зберігаються й який насправді інтелекту-
альний потенціал компанії» [12]. 

О.О. Коваленко виконала узагальнення 
підходу Дж. Захмана, який було розвинено в 
роботах Є.Б. Зіндера С.А. Карпенком [4–9]. 
Основна ідея полягає в забезпеченні мож-
ливостей відображення постійного розви-
тку підприємства (та його інформаційного 
забезпечення) як безперервної послідов-
ності трансформацій. Узагальнюючи наукові 
праці та практичний досвід використання 
моделі Дж. Захмана, О.О. Коваленко сфор-
мована концептуальна модель стратегіч-
ного розвитку організації з урахуванням від-
чуттів користувачів.  Моделі, представлені 
А.Г. Балдинюком та О.О. Коваленко, можуть 
бути взяті за основу для формування осно-
вних принципів створення та розвитку 
інформаційного забезпечення управлін-
ських процесів. 

По-перше, необхідно враховувати п’ять 
факторів роботи з інформацією:

1. Точність. Інформація не повинна міс-
тити помилок (відзначимо, що може настати 
момент, коли вартість підвищення точності 
інформації переважатиме вигоду).

2. Оперативність. Інформація повинна 
базуватися на поточних даних.

3. Повнота. Рішення приймаються, коли 
кількість місць, які мають бути заповнені, зве-
дено до мінімуму.

4. Стислість. Необхідно дотримуватися 
балансу між повнотою та стислістю, щоб 
той, хто приймає рішення, міг уловлювати її 
швидко та легко.

5. Доречність. Необхідно дотримуватися 
балансу між повнотою та доречністю. Пріори-
тет має бути відданий інформації, яка дійсно 
необхідна для прийняття рішень. 

Відповідно до змін інформаційних потреб, 
виникають нові вимоги до систем інформа-
ційного обслуговування процесу прийняття 
управлінських рішень.

По-друге, інформаційна система повинна 
бути еластичною, тобто мати здатність адап-
туватися до змін: 

‒ потреб в інформації; 
‒ даних, які надходять на вхід системи; 

‒ методів обробки інформації.
По-третє, кожен працівник підприємства 

повинен отримувати лише ту інформацію, яка 
для даної посади необхідна. Надлишок інфор-
мації може інколи наносити таку ж шкоду, як і 
її дефіцит.

По-четверте, необхідна організаційна 
єдність, тобто інформаційна система пови-
нна бути точно адаптована до організації 
та управлінських процесів даного господар-
ського підрозділу, кожного власника процесів 
відповідати його цілям та інтересам.

По-п'яте, збільшуються потреба та роль 
аналітичної та прогнозної інформації.

Якщо за основу системи управління при-
йняти концепцію П. Друкера  (управління 
за цілями) та розвинути її у формі системи 
збалансованих показників, то інформаційне 
забезпечення управлінських процесів буде 
базуватися на чіткій системі цілей, де кожен 
наступний рівень цілей сприяє досягненню 
цілей вищого рівня, а всі окремі цілі разом 
узяті повинні бути скоординованими між 
собою, та такими, що забезпечують досяг-
нення загальних цілей організації [3]. 

Для підвищення продуктивності праці та 
зручності роботи користувачів в єдиному 
інформаційному середовищі необхідно вико-
нати моделювання всіх бізнес-процесів із 
деталізацією кожної операції та її інфор-
маційного забезпечення, проаналізувати 
наявність затримок у постачанні інформації, 
зв’язки з іншими інформаційними блоками, 
сформувати основні ситуаційні завдання 
вчасної та достовірної доставки інформації 
для здійснення бізнес-процесів, прийняття 
управлінських рішень. Єдине інформаційне 
середовище підприємства зі структурним роз-
межуванням доступу та визначення потреб в 
інформаційному забезпеченні дасть змогу 
одержати такі результати:

– прискорити одержання поточної інфор-
мації власникам бізнес-процесів; 

– оперативно забезпечити всі підрозділи 
необхідною інформацією в задані моменти 
часу; 

– мінімізувати ризик утрати інформації; 
– запобігти дублюванню функцій окремих 

робітників і підрозділів; 
– спростити процес формування й обробки 

інформації відповідно до змін законодавчого 
характеру; 

– скоротити час на пошук інформації, очіку-
вання рішень, погодження робіт; 

– виконати перерозподіл функцій управлін-
ського персоналу, що дасть керівництву змогу 
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більше часу приділяти вирішенню завдань 
розвитку підприємства; 

– сформувати систему інформаційної про-
зорості; 

– запровадити ефективний доступ до 
інформаційних джерел і можливість багатора-
зового використання даних, що знаходяться 
в архіві та базі даних служби оперативного 
управління; 

– здійснювати оперативний та стратегіч-
ний постійний контроль головних показників 
діяльності підприємства;

– забезпечити достовірність інформації 
про стан процесів, об’єктів і елементів органі-
заційної структури. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, виконані дослідження дають змогу 

зробити висновок щодо необхідності вне-
сення змін до підходів формування інформа-
ційного забезпечення процесів управління на 
підприємстві. Адаптована концепція архітек-
тури Дж. Захмана з використанням сучасних 
мобільних технологій дасть змогу підприєм-
ству сформувати ефективне інформаційне 
аналітичне забезпечення управління будь-
якого рівня, яке містить функціонально-тех-
нологічні, економічні та соціальні складники, 
відповідає місії та цілям розвитку підприєм-
ства та може бути реалізованим за допомо-
гою динамічного інформаційного середовища 
управлінських процесів. У планах подальших 
досліджень – здійснення моделювання біз-
нес-процесів із визначенням інформаційного 
складника та його динамічних змін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Балдинюк А.Г.  Зменшення протиріч стратегії та тактики діяльності підприємства / А.Г. Балдинюк [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1884-
baldinyuk-a-g-zmenshennya-protirich-strategiji-ta-taktiki-diyalnosti-pidpriemstva.

2. Денисенко М.П. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / 
М.П. Денисенко, Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Економіка та держава. – 2009. – № 7. – С. 43–49.

3. Друкер П. Эффективный руководитель / П. Друкер. – М. : МИФ, 2009. – 156 с. 
4. Zachman J. A. A Framework for Information System Architecture. IBM System Journal. – 1987. – Vol. 26. – 

№ 3. 
5. Зиндер Е. Архитектура предприятия в контексте бизнес-реин- жиниринга / Е. Зиндер // Intelligent 

Enterprise/Корпоративные системы». – 2008. – № 4.  
6. Карпенко С. Применение модели Захмана для проектирования ИТ-архитектуры предприятия /  

С. Карпенко // Информационные технологи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.
com.ua/ims/ ims177.html.  

7. Коваленко О.О. Створення інформаційного мережевого простору організації. Методологія та моделю-
вання : [монографія] / О.О. Коваленко. – Вінниця : ВЦ ВФЕУ, 2009. – 232 с. 

8. Коваленко О.О. Сучасні інформаційні системи – інвестиції в розвиток підприємства / О.О. Коваленко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 10–13. 

9. Коваленко Е.А. Методология проектирования информационных систем организации – концепция двух 
дзеркал / Е.А. Коваленко // Российский академический журнал . – 2012. – № 4. – Т. 22. – С. 38–41. 

10. Риддерстрале Й., Нордстрем К.   Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества / Й. Риддер-
страле, К. Нордстрем. – М. : МИФ. – 2009. – 328 с. 

11. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тофлер. – Київ :  Всесвіт, 2000. – 480 с.



330

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 338.512

Методы управления затратами на предприятии: 
сущность, характеристика, классификация

Персий Ю.А. 
аспирант кафедры учета и аудита

Восточноукраинского национального университета имени В. Даля

Чиж В.И.
доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Черкасского государственного технологического университета

В статье на основании семантического анализа (термины «затраты», «управление», «управление затра-
тами», «предприятие», «управление затратами на предприятии», «метод») и определения места методов 
управления затратами в системе управления затратами на предприятии определена сущность таких мето-
дов управления. Приведена хронология развития методов управления затратами на предприятии и дана их 
характеристика. Отдельно разработана и предложена классификация методов управления затратами субъ-
ектов хозяйствования.

Ключевые слова: затраты, классификация, метод управления затратами, предприятие, управление за-
тратами.

Персій Ю.О., Чиж В.І. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРИС-
ТИКА, КЛАСИФІКАЦІЯ

У статті на підставі семантичного аналізу (терміни «витрати», «управління», «управління витратами», 
«підприємство», «управління витратами на підприємстві», «метод») та визначення місця методів управління 
затратами у системі управління витратами на підприємстві визначено суть таких методів управління. Приве-
дено хронологію розвитку методів управління витратами на підприємстві та надано їх характеристику. Окре-
мо розроблено та запропоновано класифікацію методів управління витратами суб’єктів господарювання.

Ключові слова: витрати, класифікація, метод управління витратами, підприємство, управління витратами.

Persiy Y.О., Chizh V.I. METHODS OF COSTS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE: THE ESSENCE, CHAR-
ACTERISTICS AND CLASSIFICATION

The article deals with the providing essence of management methods definition based on the semantic analysis 
(terms “costs,” “management,” “costs management,” “enterprise,” “costs management at the enterprise,” “method”) 
and determination of the costs management methods’ place in the costs management system at the enterprise. Be-
sides, the chronology of the development of costs management methods at the enterprise is provided. In addition, 
the article describes their particular features. Separately, the classification of economic entities’ costs management 
methods is developed and suggested in the paper. 

Keywords: costs, classification, costs management method, enterprise, costs management. 

Постановка проблемы в общем виде. 
Кризис национальной экономики, который 
охватил временной промежуток в восемь 
лет, существенно изменил подходы отече-
ственных предпринимателей к управлению. 
Проблемы со сбытом, убыточная деятель-
ность потребовали акцентирования внима-
ния на антикризисном управлении (антикри-
зисном финансовом управлении), борьбе с 
убытками, поддержании стабильных уровней 
прибыли, что достигалось в первую очередь 
посредством управления затратами.

Таким образом, управление затратами и 
составляющие такого управления (постро-
ение систем управления, использование 

соответствующих методов) являются осно-
вой эффективного осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельности украин-
ских предприятий на рынках товаров (работ, 
услуг).

Ключевым элементом управления затра-
тами на современных отечественных пред-
приятиях являются методы такого управле-
ния, которые стали объектом пристального 
внимания и изучения ученых, а также эконо-
мистов-практиков.

Использование правильно подобранных 
методов управления затратами является 
залогом успеха и повышения конкурентоспо-
собности субъектов хозяйствования как на ЕК
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украинском рынке, так и на иностранных рын-
ках сбыта.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Анализ публикаций ученых 
позволил выделить три большие группы 
научных разработок в сфере выбора и при-
менения методов управления затратами на 
предприятиях.

Первая группа научных работ касается 
непосредственно управления затратами, и 
в рамках исследования этой проблемы рас-
крывается сущность одного или нескольких 
методов управления данной экономической 
категорией на современных предприятиях. 
К разработкам в этой группе относим работы 
Е.А. Бобровой, Н.Ю. Ершовой, Г.В. Козаченко, 
К. Ниди, Т.В. Рыбачук-Яровой, Н. Розтоски, 
Г. Фанделя и др.

Вторая группа научных работ рассматри-
вает проблематику построения эффективных 
систем управления затратами на предпри-
ятиях. Методы управления затратами в этой 
группе научных разработок рассматрива-
ются как составные элементы предлагаемых 
систем управления. Можем отметить следую-
щих ученых, которые проводили исследова-
ния в этой научной сфере: И.С. Андрющенко, 
Ю.М. Великий, М.В. Жовнирова, О.В. Кова-
ленко, С.С. Осьмак, И.Д. Якушик и др.

Третья группа научных исследований 
направлена на изучение непосредственно 
методов управления затратами, выявление 
их места в системе управления предприятия, 
а также их положительных и отрицательных 

сторон. К данной группе относим работы: 
И.Е. Алферовой, Н.О. Голуб, О.И. Грицая, 
И.В. Король, Г.В. Ростовской, К.В. Чичулиной, 
О. Шевчука, Р. Дж. Шонбергера и др.

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Отдавая должное науч-
ным разработкам приведенных выше и других 
зарубежных, а также отечественных ученых, 
отмечаем недоработки и пробелы в опреде-
лении сущности, характеристике и класси-
фикации методов управления затратами на 
современных предприятиях.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). На основании критической 
оценки научных разработок в сфере управ-
ления затратами определить сущность, дать 
характеристику и разработать классифика-
цию методов управления затратами на пред-
приятии.

Изложение основного материала 
исследования. Эффективная финансово-
хозяйственная деятельность современных 
предприятий базируется на достижении и 
поддержании высокой конкурентоспособ-
ности как самих субъектов хозяйствования, 
так и их продукции, которая, в свою очередь, 
базируется на достижении максимального 
удовлетворения потребителей от процесса 
потребления соответствующей продукции 
производства этого предприятия. Именно 
высокая конкурентоспособность является 
залогом прибыльной работы субъекта пред-
принимательской деятельности. С другой 
стороны, предприятие не может быть конку-

Рис. 1. Схема определения сущности термина «метод управления затратами  
на предприятии»

Источник: разработано автором

Затраты Управление 

Управление затратами Предприятие 

Управление затратами на предприятии Метод 

Метод управления затратами на предприятии 
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рентоспособным и прибыльным без надлежа-
щего управления собственными затратами, 
которое базируется на выборе и применении 
в финансово-хозяйственной деятельности 
соответствующих методов управления этой 
составляющей экономики субъекта хозяй-
ствования.

Критическое изучение ряда научных источ-
ников [1–4] показало ключевую роль методов 
управления затратами в управлении затра-
тами и построении общей системы управле-
ния на предприятии.

Отмечаем недостаточное исследование 
сущности термина «метод управления затра-
тами на предприятии» в современной эконо-
мической литературе.

На рис. 1 представим схему определения 
сущности термина «метод управления затра-
тами на предприятии», опираясь на семанти-
ческий анализ составляющих элементов дан-
ного термина.

Базовыми элементами термина «метод 
управления затратами на предприятии» явля-
ются термины «затраты» и «управление».

Оценка научных разработок отечественных 
и зарубежных ученых [5–9] по проблематике 
определения термина «затраты» выявила 
дискуссию, которая связана с отождест-
влением терминов «расходы», «затраты» и 
«издержки». Поддерживаем мнение О. Шев-
чука, который указал на то, что в разработках 
иностранных ученых эти термины идентичны 
и характеризируют выраженные в денежной 
форме затраты предприятий, предприни-
мателей, частных производителей и других 
хозяйствующих субъектов на производство, 
оборот и сбыт продукции [10, с. 82].

Термин «управление» является объектом 
исследования значительного количества 
ученых. Критическая оценка разработок по 
проблематике управления [11–13] позво-
лила также выявить научную дискуссию 
по поводу определения сущности, а также 
тождественности терминов «управление» 
и «менеджмент». Опираясь на исследова-
ние Н.М. Яркиной, можем отметить, что в 
современной научной литературе нет чет-
кой грани между понятиями «управление» 
и «менеджмент», хотя большинство ученых 
считают их не тождественными [14, с. 133]. 
Отсюда, будем считать, что управление – 
это процесс целенаправленного влияния 
соответствующих субъектов (государствен-
ные органы власти, местные органы само-
управления, собственники, руководство 
бизнес-структур и т. д.) на объект(-ы) управ-

ления для повышения эффективности их 
функционирования.

Исходя из приведенных определений 
терминов «затраты» и «управление», сфор-
мируем определение термина «управление 
затратами»: управление затратами – это 
процесс целенаправленного влияния соот-
ветствующих субъектов (государственных 
органов власти, местных органов самоуправ-
ления, собственников, руководство бизнес-
структур и т. д.) на затраты, связанные с про-
изводством, оборотом и сбытом продукции, 
для повышения эффективности функциони-
рования субъектов хозяйствования.

Наиболее важным для современной эко-
номики является управление затратами на 
предприятии.

Для определения термина «управле-
ние затратами на предприятии» определим 
сущность термина «предприятие» (рис. 1). 
Исследование научных наработок по про-
блематике идентификации предприятий как 
основных элементов рыночной экономики 
показало, что в современной отечественной 
научной литературе встречается несколько 
разных терминов, которые характеризи-
руют термин «предприятие»: «предприя-
тие», «фирма», «компания», «корпорация», 
«бизнес», «субъект хозяйствования» [15; 
16]. Согласны с утверждением А.Ю. Крето-
вой, что в основном такое разнообразие в 
трактовке термина «предприятие» связано 
с заимствованиями из зарубежных научных 
источников [16, с. 82]. В рамках проводимого 
исследования будем опираться на опре-
деление термина, которое дается в Хозяй-
ственном кодексе Украины (ст. 2), а именно: 
«Предприятие – это субъект и организацион-
ная форма хозяйствования» [17].

Опираясь на приведенное выше, можем 
дать следующее определение термина 
«управление затратами на предприятии»: 
управление затратами на предприятии – это 
процесс целенаправленного влияния соответ-
ствующих субъектов (государственных орга-
нов власти, местных органов самоуправле-
ния, собственников, руководства, сотрудников 
предприятия) на затраты предприятий, свя-
занные с производством, оборотом и сбытом 
продукции, для повышения эффективности 
их функционирования (получения прибыли).

Под методом будем понимать способ 
достижения любой цели, решения конкретной 
задачи, совокупность приемов или операций 
практического или теоретического познания 
действительности [18].
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Тогда, метод управления затратами на 
предприятии – это совокупность специфич-
ных приемов целенаправленного влияния 
соответствующих субъектов (руководство, 
сотрудники предприятия) на затраты пред-
приятий, связанные с производством, обо-
ротом и сбытом продукции, для повышения 
эффективности их функционирования (полу-
чения прибыли).

Исследование сущности методов управле-
ния затратами должно, кроме самого термина, 
включать определение их места в системе 
управления затратами на предприятии. На 
рис. 2 покажем место методов управления 
затратами в системе управления затратами 
на современном предприятии.

Система управления предприятия форми-
руется под влиянием факторов внешней и вну-
тренней среды. При этом одним из элементов 
этой системы является система управления 
затратами, основу которой составляют объект, 
субъект, функции и цель управления затра-
тами. Цель управления затратами определяет 
соответствующие задачи, исходя из которых 
выбирается метод или методы управления 
затратами на предприятии. Методы же управ-
ления затратами определяют инструменты, 
хозяйственные процессы и организационную 
структуру управления затратами на субъекте 
предпринимательской деятельности. 

В дальнейшем происходит реализация 
управления затратами на практике. При этом 

Рис. 2. Место методов управления затратами в системе управления затратами предприятия
Источник: составлено авторами на основе [7; 19; 20] 
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происходят мониторинг и контроль над прак-
тической реализацией такого управления на 
предприятии.

Исходя из рис. 2, методы управления затра-
тами занимают ключевое место в системе 
управления затратами и активно влияют на 
функционирование системы управления в 
практике финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий.

Практика управления затратами привела 
к появлению большого количества соответ-
ствующих методов управления.

Используя научные наработки О. Шевчука, 
покажем на рис. 3 хронологию развития мето-
дов управления затратами на предприятии.

Ряд методов, приведенных на рис. 3, не 
были охарактеризованы, поскольку их харак-
теристика будет дана ниже.

Опираясь на научные разработки отече-
ственных ученых [3; 21–24], приведем и дадим 
краткую характеристику методам управления 
затратами, которые используются на совре-
менных предприятиях.

Стандарт-кост – расчет нормативной себе-
стоимости, выявление отклонений от нор-
матива и причин таких отклонений. Поло-
жительные стороны – расчеты базируются 
на финансовой (бухгалтерской отчетности). 
Отрицательные стороны – сложность в учете 
всех видов затрат, что увеличивает вероят-
ность ошибок.

Директ-костинг – расчет себестоимости 
базируется на постоянных и переменной 
части накладных затрат (маржинальный 
метод, неполная себестоимость). Положи-
тельные стороны – возможность гибкого 

Рис. 3. Хронология развития методов управления затратами на предприятии
Источник: составлено авторами на основе [10] 
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ценообразования и оценки эффективности 
функционирования отдельных подразделе-
ний предприятия. Отрицательные стороны – 
сложность в отнесении затрат на постоянные 
и переменные, что увеличивает вероятность 
ошибок.

Абзорпшин-костинг – расчет «полной» 
себестоимости с учетом всех затрат (посто-
янных и переменных). Положительные сто-
роны – простота расчета. Отрицательные 
стороны – сложности в учете затрат и разра-
ботке оптимизационных мероприятий.

Таргет-костинг – расчет целевой себе-
стоимости при проектировании новых изде-
лий или модернизации уже существующих. 
Положительные стороны – четкое значение 
себестоимости и прибыли, что облегчает 
ценообразование. Отрицательные стороны – 
недостаточная гибкость при ценообразова-
нии.

Кайзен-костинг – расчет целевой и рас-
четной себестоимости изделия для посте-
пенного снижения себестоимости и дости-
жения целевой прибыли. Положительные 
стороны – простота управления формиро-
ванием себестоимости. Отрицательные сто-
роны – учет только конкурентных аспектов 
деятельности предприятия при формирова-
нии себестоимости.

Кост-килинг – максимально быстрое сни-
жение себестоимости без нанесения вреда 
развитию предприятия. Положительные 
стороны – быстрая реакция на изменения 
рыночной ситуации. Отрицательные сто-
роны – узкая сфера применения.

АВС-анализ – формирование пула наклад-
ных затрат и распределение их в соответ-
ствии с определенными критериями (базами 
распределения). Положительные стороны – 
оптимизация процессов формирования и 
распределения затрат на предприятии. Отри-
цательные стороны – сложность в подборе 
правильной базы распределения накладных 
затрат, что приводит к ошибкам.

СVР-анализ – направлен на нахождение 
оптимальных пропорций между перемен-
ными и постоянными затратами, ценами, 
объемами производства, что позволяет 
эффективно планировать размер прибыли. 
Положительные стороны – учитывает значи-
тельное количество параметров при форми-
ровании себестоимости и прибыли. Отрица-
тельные стороны – необходимость учитывать 
большое количество постоянно меняющихся 
факторов, что приводит к росту вероятности 
ошибок при расчетах.

Бенчмаркинг затрат – расчет себестоимо-
сти и прибыли на основе сравнения с предпри-
ятиями-конкурентами (предприятиями-этало-
нами). Положительные стороны – простота и 
снижение вероятности ошибок при расчетах. 
Отрицательные стороны – сложность в под-
боре предприятия – эталона и получении 
необходимой информации от него.

LСС-анализ – расчет себестоимости 
исходя из этапов жизненного цикла продукции 
с учетов влияния инфляции через дисконти-
рование денежных потоков. Положительные 
стороны – точный стратегический прогноз 
затрат. Отрицательные стороны – слабо при-
меним при оперативном управлении затра-
тами.

Метод VCC – расчет себестоимости по 
цепочке формирования потребительской сто-
имости. Положительные стороны – учиты-
вает все аспекты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Отрицательные 
стороны – применим больше к новой про-
дукции, которая отсутствует на рынке (узкая 
сфера применения).

Метод EVA – формирование себестоимо-
сти с учетом вклада отдельных подразделе-
ний и групп работников предприятия. Поло-
жительные стороны – позволяет учитывать 
вклад отдельных подразделений и групп 
работников в формирование как себестоимо-
сти, так и прибыли субъекта хозяйствования. 
Отрицательные стороны – ошибки в учете 
вклада подразделений и групп работников в 
окончательный финансовый результат дея-
тельности предприятия.

Метод ТОС – формирование себестоимо-
сти с учетом ресурсного потенциала предпри-
ятия. Положительные стороны – учитывает 
управление ресурсами при формировании 
себестоимости и прибыли. Отрицательные 
стороны – необходимость привлечения боль-
ших объемов дополнительной информации.

Метод «центров ответственности» – расчет 
себестоимости на основании деления про-
изводственного процесса на центры ответ-
ственности (центры затрат). Положительные 
стороны – максимальный охват затрат пред-
приятия. Отрицательные стороны – слож-
ность в делении производственного процесса 
на центры ответственности, что повышает 
вероятность ошибок при расчетах.

Метод «канбан» – формирование себесто-
имости с учетом рациональной организации 
производства и эффективного управления 
персоналом. Положительные стороны – учет 
управленческой составляющей при форми-



336

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ровании себестоимости и прибыли. Отрица-
тельные стороны – сложность в применении 
и максимально высокие требования к управ-
ленческому, а также производственному пер-
соналу.

Метод Just-in-timе («точно в срок») – фор-
мирование себестоимости с учетом отклоне-
ния от нормативов, в том числе временных. 
Положительные стороны – учет фактора 
времени при формировании себестоимо-
сти и прибыли предприятия. Отрицательные 
стороны – сложность в применении на ряде 
предприятий и высокие требования к органи-
зации производственного процесса.

Характеристика методов управления 
затрат показала значительное их количество 
и большие отличия одних методов от дру-
гих, что усложняет их выбор современными 
предприятиями. Для упрощения отбора таких 
методов необходимо применять их классифи-
кацию. Приведем ее ниже:

1. Сфера применения:
– для любых предприятий (стандарт-кост, 

директ-костинг, кайзен-костинг);
– для определенных предприятий, нахо-

дящихся в специфической финансово-хозяй-
ственной ситуации (кост-килинг, бенчмаркинг 
затрат, LСС-анализ).

2. Используемая информация:
– стандартная информация (стандарт-кост, 

директ-костинг, абзорпшин-костинг);

 – дополнительная информация (бенчмар-
кинг затрат, LСС-анализ, метод ТОС).

3. Учет вклада подразделений и персо-
нала:

– без учета такого вклада (метод VCC, 
СVР-анализ, АВС-анализ);

– с учетом такого вклада (канбан, just-in-
timе («точно в срок), метод EVA).

Приведенная классификация может 
дополняться исходя из целей проведения 
исследования и особенностей функциониро-
вания предприятий на современных рынках 
товаров (работ, услуг).

Выводы из этого исследования. В 
статье была определена сущность мето-
дов управления затратами на основании 
семантического анализа термина «метод 
управления затрат» с использованием ряда 
экономических терминов формирования 
его структуры, а также определения места 
методов управления затратами в системе 
управления затратами на современном 
предприятии. Отдельно дана краткая харак-
теристика наиболее распространенных в 
финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов хозяйствования методов управле-
ния затратами с указанием их положитель-
ных и отрицательных сторон. На основании 
приведенной характеристики была разрабо-
тана и предложена классификация методов 
управления затратами.
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В статті проаналізовано змістовно-понятійні трактування та детально охарактеризовано наукові підходи 
до визначення категорії «економічна безпека підприємства». Запропоновано власне трактування поняття 
економічної безпеки підприємства. Визначено ключову роль ефективної системи економічної безпеки в за-
безпеченні умов для стійкого розвитку підприємства. 
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В статье проанализированы содержательно-понятийные трактовки и подробно охарактеризованы науч-
ные подходы к определению категории «экономическая безопасность предприятия». Предложено собствен-
ную трактовку понятия экономической безопасности предприятия. Определены ключевую роль эффектив-
ной системы экономической безопасности в обеспечении условий для устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность предприятия, развитие, 
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Formulation of the problem. Macroeco-
nomic instability, increased competitive fight and 
unpredictability of business encourage enter-
prises to find ways to avoid these disadvan-
tages. In this regard, the development of a safe 
enterprise’s security concept is the task with first 
priority. Ensuring secure development requires 
theoretical grounding about the nature of the cat-
egory "Economic security of the enterprise". 

Analysis of recent researches and pub-
lications. A major contribution to the study 
on economic security has been made by 
national and foreign scientists: T. Adamenko, 
I. Bashi, M. Bezus, N. Bondarchuk, T. Vas-
il'civ, M. Vojnarenko, V. Heyets, V. Dykan, 
N. Gichova, M. Gumenchuk, And Golikov, 
C. Dovbnja, N. Dubrova, A. Has, C. Ilyashenko, 
C. Kavun, G. Kozachenko, M. Kizim. T. Kle-
banov, L. Korchevskaja, D. Kovalev, I. Lubunec', 

N. Lohanova, A. Liashenko, A. Pashchenko, 
S. Pokropivnyj, V. Ponomarenko, V. Ponomarev, 
A. Prokopishina, T. Sukhorukova, A. Skull, 
S. Cherkasova, A. Chernyak, L. Shemaeva, 
T. Jankovec, A. Yaremenko and others.

Previously unsettled problem constituent. 
However, despite a thorough study of the eco-
nomic security of the enterprise, some aspects 
have not been adequately reflected. In particu-
lar, there is no single approach to the definition 
of "economic security of the enterprise". Also, 
inadequately studied issues may include the 
identification of factors influencing the economic 
security of the enterprise. That is why there is 
no single methodological approach for economic 
security is measuring at the enterprise level.

Main purpose of the article is to system-
atize views on the interpretation of the entity's 
"economic security" category, to clarify and jus-ЕК
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tify the characteristics of this category within the 
framework of the concept of sustainable enter-
prise development in modern management envi-
ronments.

The main material research. Consideration 
of this issue has become relevant to the tran-
sition to market-based mechanisms for eco-
nomic activities regulating. Economic security 
was first defined as a combination of conditions 
and factors [1, 2]. This category was later inter-
preted from the perspective of protection and 
security. As security, economic security is con-
sidered from the perspective of the situation-
al-factor approach [3-5]. In our view, the defini-
tion of security as protection and security does 
not take into account the possibilities of preven-
tion, but focuses only on maintaining the perma-
nence of its development parameters. Protection 
and security are only a separate part to safety, 
because the enterprise's ability to develop isn’t 
taken into account. According to some scholars 
[6], threats are actions that reduce the efficiency 
of an enterprise. It should be noted, however, 
that real existence of threats does not affect 
the performance of the enterprise in the event 
of effective and timely interventions. The pres-
ence of threats encourages the enterprise to find 
ways to improve performance. The absence of a 
threat today does not give confidence in ensur-
ing a high level of economic security in the future. 
Vice versa, a favorable situation could lead to a 
lack of incentives and the need for the enterprise 
to improve, while a threatening situation could 
motivate the enterprise to take decisive action 
on its future. Economic security is therefore a 
relative category.

Adherent of the resource-and-function 
approach [7-10]. Define the economic security 
of an enterprise as the state of efficient usage 
of resources and existing market opportunities, 
thus preventing threats and ensuring its long-
term survival and sustainable development [10]. 
It is similar to the notion of economic security as 
a complex system that ensures the sustainable 
functioning and development of the best usage 
of resources in the face of threats [11]. The 
advantage of this approach is a comprehensive 
analysis of the factors influencing the desired 
results of the enterprises. But such an approach 
does not take into account the possible nega-
tive impact of exogenous factors. Efficient use of 
resources, even if there is a positive dynamic, is 
not always the key of success in the future, since 
in a market environment the decline in profits, as 
a result of the diversion of funds to conquer and 
strengthen market positions, can be assessed 

as a deterioration in the efficiency of resource 
usage, but in future the enterprise will be in a 
better position.

Determination of the economic security of the 
enterprise as a measure of harmonization of the 
economic interests of the enterprise [12; 13] will 
not be entirely successful, because in the mod-
ern context of competition, sometimes rather 
rigid, the harmonization of economic interests 
is rather an unattainable ideal of coexistence 
among economic agents. It is more logical to 
define economic security as protection of enter-
prise’s interests for permanent development in 
the context of the volatility of the market envi-
ronment [14; 15]. However, it should be noted 
that the management of a firm is not always able 
to influence negative externalities, so the level 
of economic security is also determined by the 
macroeconomic factors, which can sometimes 
be influenced only by the state.

The notion of security as a state of uneasi-
ness, which is the absence of threats [16, c. 93], 
is, in our view, not entirely correct, because in 
today's business environment, the absence of a 
threat is the exception rather than the habitual 
state of the business. A somewhat similar but 
complementary definition gives Golikov І.V., who, 
under economic security, understands a state in 
which all activities are in a state of "no danger", 
"conservation", "protection against threats", 
"security", "reliability", "stability", "peace", "inde-
pendence", "within acceptable limits" [17]. 
As  can be seen, apart from characteristics such 
as security, tranquility, preservation and stabil-
ity, which are more characteristic of preserving 
a certain state (which does not entirely define 
economic security as a dynamic characteristic), 
the author also emphasizes such characteristics 
as lack of danger and permissible limits, which 
are sufficiently favorable, but achieving stability 
in a market-driven environment is almost impos-
sible. Economic security cannot be defined as a 
state of free anxiety. Absolute security is virtually 
impossible because the process of development 
of hazards is permanent and endless. Security 
and danger are the sources and consequences 
of development.

Almost in all definitions, the definition of 
economic security as a condition is dominant. 
"Economic security is a state of the system in 
which the level of protection is achieved, where 
the impact of the negative factors of the exter-
nal environment is minimal and positive for the 
development of endogenous capacity" [18]. But 
in this case, the notion of economic security 
is characterized by a certain static, a sense of 
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stasis, as the state is a certain achievement of 
the enterprise today, and security is a dynamic 
category. It is more decisive for it to understand 
the future development of the enterprise in a 
changing market environment. So, in a market 
environment, equating economic security with a 
state is not right to its full measure. More over, in 
our view, is to emphasize the inadequacy of the 
internal and external environment of the enter-
prise, which may threaten the enterprise [19], as 
entities that do not adapt (that is, cannot develop 
in accordance with the development of the exter-
nal environment) will leave the economic arena. 
This mismatch is also the driving force behind 
the enterprise's development, as there is a need 
to improve processes.

The approach that a certain level of economic 
security is ensured by competitive advantages, 
due to the economic and organizational capacity 
of the enterprise, its strategic goals and objec-
tives [20-23] only to a certain extent character-
ize economic security, since competitiveness, 
although an essential condition for the economic 
security of an enterprise, does not yet guarantee 
its safe development.

To our point, the most comprehensive defini-
tion is the economic security of the enterprise as 
its level of viability during the life-cycle period, 
that is, the category depends on such integrated 
economic categories as the competitiveness, 
capacity, viability, financial and risk sustainability 
of the enterprise [24, р. 23].

Thus, the large diversity of the views of the 
scholars is evidence of the multidimensional 
nature of the enterprise's economic security cat-
egory.

Having analyzed the existing approaches to 
its definition, it should be noted that the eco-
nomic security of the enterprise's characteristics 
of the economic security of the national econ-
omy is largely observed, which we hope is not 
entirely correct. From the point of view of eco-
nomic security, the national economy is charac-
terized by a prevalence of negative effects of the 
domestic environment over external influences, 
and for enterprises in contrast, vulnerability to 
external influences is much higher than domes-
tic ones. That is, domestic economic instability 
for macro-economic security can have a much 
more damaging impact than external negative 
economic factors. For an enterprise that is char-
acterized by uncertainty and increased competi-
tion in the market, the external environment is a 
major threat.

The study of scientific views made it possible 
to systematize the interpretation of the category 

"Economic security of the Enterprise". The ration-
ale behind this notion is based on the following 
features: protection, security, State, opportunity, 
set of conditions. Without diminishing the value 
of scientific research on the treatment of this 
category, it should be noted that the definition 
of economic security as a state, protection, set 
of conditions and factors, in our view, does not 
fully reveal the nature of the category. Economic 
security is a comprehensive category character-
ized by variability and dynamism.

Economic security is closely linked to devel-
opment. It is one of the most important factors 
in creating the conditions for the sustainable 
development of the enterprise. Development is 
the essence of economic interests and is both 
a cause and a consequence of their realization. 
In order to ensure the economic development of 
the enterprise, the appropriate conditions must 
be created. Development is a long process and 
security is an important feature of this process. 
Development is the ability of an enterprise to 
move forward, and economic security is a char-
acteristic of this ability [25]. If an enterprise does 
not develop, it will diminish its ability to survive 
and the ability to withstand threats, that is, its 
economic sustainability is reduced. The more 
sustainable the economic system, the more via-
ble the enterprise and the higher the level of eco-
nomic security. Thus, the economic security of 
an enterprise is a characteristic of the viability of 
an enterprise in an existing environment, a set 
of distinctive characteristics that will ensure the 
development of the enterprise. A study of the eco-
nomic security problem should be the compari-
son of the characteristics of the enterprise and 
the conditions of its operation. Economic secu-
rity is nothing more than the establishment of 
conditions for the development of an enterprise. 
Economic security is a system of activities under-
taken to adapt the economic system to changing 
conditions for the sustainable development of the 
enterprise. The objective of economic security is 
to create the conditions for the development of 
the enterprise, that is, to ensure that the enter-
prise is capable of counteracting threats and that 
it has the potential for sustainable development 
in the face of negative factors. So the goal is to 
create the prerequisites for the effective func-
tioning of the enterprise today and to ensure 
a high potential for development in the future.

Conclusions. In the context of the com-
plex transformational processes that are taking 
place at the current stage of the development 
of the national economy and which are char-
acterized by a growing controversy between 
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economic agents, and the strengthening of 
other threats, the key to the stable functioning 
of enterprises is the consideration of the nega-
tive impact of exogenous and endogenous fac-
tors and the search for ways to adapt and sur-
vive in an unstable economic environment. In 
order to avoid the interruption of an enterprise, 
special attention must be paid to the creation 
of economic security. The scientific and theo-
retical synthesis of existing approaches to the 

definition of an entity's "economic security of 
enterprise" allows it to be defined as a dynamic 
qualitative characteristic of the viability of an 
enterprise, that is, the ability of the economic 
system to survive and sustainable develop-
ment in the face of the destabilizing influences 
of external and domestic factors. We suppose 
further research requires scientific and method-
ological approaches to assess the level of eco-
nomic security of the enterprise.
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The аrticle presents the theoretical aspects of the formation of the Company’s finance development strategy. 
A morphological evaluation of the concept of the company’s financial strategy is presented. The author’s own defi-
nition has been developed, based on the literary sources. The main stages of the financial strategy development 
under the current terms and conditions of the company have been substantiated. The main tasks of the Company’s 
finance development strategy have been defined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Формування дієвої стратегії розви-
тку фінансів підприємства є пріоритетним 
завданням, оскільки ефективна діяльність 
в умовах кризових явищ в економіці Україні 
потребує виважених кроків у проведенні опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяль-
ності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним обґрунтуванням побудови 
ефективної системи стратегічного управління 
фінансами підприємства займаються такі 
науковці, як:  І.О. Бланк [1], Г.Б. Веретенні-
кова [2], О.М. Гончаренко [3; 7], У.В. Іванюк [4], 
А.Г. Семенов [5], Ю. Калиніченко [6].

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є теоретичне 
обґрунтування побудови стратегії розвитку 
фінансів підприємства в сучасних умовах роз-
витку ринкової економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Впровадження ринкового механізму 
в економіку України спонукає суб’єкти госпо-
дарювання будувати власну стратегію роз-
витку фінансів підприємства. З одного боку, 
реалізація власної фінансової стратегії дає 
підприємству змогу діяти на власний розсуд, 
відповідаючи лише перед своїми власни-
ками та співробітниками, а з іншого – постає 
необхідність більш детально опрацьовувати ЕК
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власну фінансову стратегію, адже держава за 
ринкової економіки виступає лише як регуля-
торний орган і розраховувати на її підтримку 
у сфері управління фінансами господарюю-
чої одиниці неможливо. Отже, розроблення 
ефективної стратегії розвитку фінансів під-
приємства є складним, але дуже важливим 
питанням, яке включає в себе багато аспектів 
діяльності підприємства.

В умовах кризових явищ в економіці дер-
жави важливим, але дуже трудомістким є 
процес планування діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, особливо це стосується їх фінан-
сового складника. Фінансові плани підприєм-

ства складаються в його фінансову стратегію, 
на основі якої можна планувати операційну, 
фінансову і інвестиційну діяльність. Майбут-
ній фінансовий стан підприємства базується 
на побудові оптимальної структури капіталу, 
ефективної системи зниження міри фінансо-
вих ризиків, результативних показниках діяль-
ності підприємства, які в динаміці повинні 
покращуватися. 

Прийняття управлінських рішень у сфері 
фінансів підприємства є складним процесом 
в умовах нестабільності зовнішнього середо-
вища, яке склалося нині в Україні. Коливання 
валютного курсу, нестабільність банківської 

Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «фінансова стратегія»

№ 
п/п Автор, джерело Визначення Ключові слова

1. І.О. Бланк  
[1, с. 13–14]

Фінансова стратегія як один із найважливіших 
видів функціональної стратегії підприємства, яка 
забезпечує всі основні напрями розвитку його 
фінансової діяльності та фінансових відносин 
шляхом формування довгострокових фінансових 
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх 
досягнення, адекватного корегування напрямів 
формування і використання фінансових ресурсів 
за зміни умов зовнішнього середовища

напрями розви-
тку фінансової 

діяльності

2. Г.Б. Веретеннікова 
[2, с. 6]

Фінансова стратегія – це орієнтована на перспек-
тиву система дій персоналу з ефективного залу-
чення, використання і перерозподілу фінансових 
ресурсів, спрямована на досягнення фінансових 
цілей, що забезпечують економічний і соціальний 
розвиток підприємства 

фінансові цілі

3. О.М. Гончаренко
[3, с. 37]

Фінансова стратегія підприємства – це визна-
чення довгострокових фінансових цілей та 
завдань підприємства, що включають форму-
вання, управління та планування його фінансо-
вих ресурсів для  підвищення вартості підприєм-
ства за умови забезпечення фінансової рівноваги

формування, 
управління та 
планування 
фінансових 

ресурсів

4. У.В. Іванюк 
[4, с. 76]

Фінансова  стратегія – це комплекс заходів та 
інструментів, спрямованих на формування, роз-
поділ та використання фінансових ресурсів для 
забезпечення ефективного використання вну-
трішнього фінансового потенціалу та потенційних 
зовнішніх фінансових потоків зі своєчасним регу-
люванням, координуванням та контролюванням 
дій щодо зміни умов зовнішнього середовища

використання 
внутрішнього 
фінансового 
потенціалу

5. А.Г. Семенов
[5, с. 36]

Фінансова стратегія – генеральний план дій щодо 
забезпечення підприємства грошовими коштами

забезпечення 
підприємства 
грошовими 

коштами

Визначення автора

Фінансова стратегія підприємства – це система дій персоналу, 
спрямована на формування, управління та планування фінан-
сових ресурсів для забезпечення ефективного використання 
внутрішнього фінансового потенціалу на досягнення фінансових 
цілей підприємства
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системи, зміни у законодавстві ускладню-
ють процеси формування стратегії розвитку 
фінансів підприємства. 

У табл. 1 представлено морфологічну 
оцінку поняття «фінансова стратегія».

Розроблення фінансової стратегії підпри-
ємства – це генеральний план, за допомо-
гою якого керівники підприємства формують, 
розподіляють та використовують фінансові 
ресурси підприємства для одержання макси-
мального прибутку. Якісно розроблена стра-
тегія фінансів підприємства дає змогу сфор-
мувати фінансову стабільність підприємства 
за умови якісної оцінки фінансового стану 
підприємства, формування методики оцінки 
фінансових ризиків зовнішнього і внутрішнього 
характеру та вчасного коригування рішень 
щодо управління фінансами підприємства.

Процес розроблення фінансової стратегії 
являє собою формування сукупності ціле-
спрямованих управлінських рішень, які забез-
печують підготовку, оцінку і реалізацію про-
грами стратегічного фінансового розвитку 
підприємства. У процесі дослідження послі-
довності етапів процесу розроблення фінан-
сової стратегії в ході аналізу різних робіт уче-
них із цієї проблематики можна упорядкувати 
дані етапи в такому порядку, як представлено 
на рис. 1.

Стратегія розвитку потребує значних капі-
таловкладень, і перед керівниками вітчизня-
них підприємств постає проблема  невідпо-
відності між бажаним, відображеним у цілях 
станом об’єкта управління  та його поточним  
станом. Цей  дискретний  інтервал між наяв-
ними тенденціями розвитку і бажаними можна 
заповнити шляхом:

1) пошуку нових можливостей зростання;
2) визначення таких сфер діяльності, де 

підприємство є конкурентоспроможним;
3) розроблення   заходів   щодо   підви-

щення   конкурентоспроможності   підприєм-
ства в наявних сферах діяльності;

4) перерозподілу ресурсів із неперспектив-
них на конкурентоспроможні напрями діяль-
ності;

5) розв’язання  проблем  злиття,  погли-
нання,  реструктуризації  або  ліквідації  окре-
мих підсистем для досягнення синергічного 
ефекту;

6) активного пошуку інновацій  різних  типів  
для  забезпечення  досягнення  потрібних 
параметрів.

Інтервал між можливостями, зумовле-
ними наявними тенденціями зростання під-
приємства, та бажаними орієнтирами, необ-
хідними для розв’язання проблем зростання 
та зміцнення підприємства в довготермі-

Рис. 1. Етапи розроблення фінансової стратегії підприємства

Етапи розроблення фінансової стратегії 
підприємства

Визначення загального періоду формування фінансової стратегії

Дослідження зовнішнього фінансового середовища, та кон’юнктури 
фінансового ринкуІІ етап

Аналіз внутрішнього фінансового середовищаІІІ етап

Формування стратегічних фінансових цілей

Розроблення фінансової політики за напрямами фінансової діяльностіІV етап

Формування   системи   заходів   щодо   забезпечення   реалізації 
фінансової стратегії

V етап

Оцінка ефективності  розробленої  стратегії  VІ етап

І етап

ІV етап
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новій перспективі, заповнюється шляхом 
комплексного підходу до вдосконалення 
роботи підприємства, зміцнення його потен-
ціалу та місця на ринку за допомогою роз-
роблення обґрунтованих, взаємопов’язаних 
стратегій, тобто «стратегічного набору». 
Обов’язковими передумовами використання 
кількох стратегій на підприємстві мають бути 
їх повна сумісність та забезпечення зрос-
тання синергічного ефекту. Зокрема, страте-
гія диференціації унеможливлює одночасне 
мінімізування ціни, пасивна стратегія зрос-
тання не забезпечує домінуюче становище 
на ринку [6, с. 112].

У наявних теоретичних положеннях про 
розроблення фінансової стратегії підприєм-
ства її структуру частіше розглядають у розрізі 
домінантних сфер стратегічного фінансового 
розвитку підприємства. Структурно фінан-
сова стратегія підприємства складається зі: 

1) стратегії управління активами; 
2) стратегії управління капіталом; 
3) інвестиційної стратегії; 
4) стратегії управління грошовими пото-

ками; стратегії управління фінансовими ризи-
ками; 

5) стратегії антикризового управління; 
6) стратегії узгодження фінансових цілей 

та якості управління фінансовою діяльністю 
підприємства [7, с. 37].

Побудова ефективної фінансової страте-
гії дає менеджерам вищої ланки підприєм-
ства змогу вчасно вирішувати такі важливі 
завдання, як:

1) ефективне формування, розподіл та вико-
ристання фінансових ресурсів підприємства;

2) оцінка фінансового стану підприємства 
за допомогою фінансового аналізу таких 
важливих показників, як фінансова стійкість, 
рентабельність, визначення напрямів їх удо-
сконалення шляхом оптимізації капіталу під-
приємства та розподілу його прибутку;

3) визначення об’єктів для проведення 
інвестиційної діяльності підприємства, шля-
хом аналізу фінансового ринку;  

4) проведення моніторингу внутрішнього 
та зовнішнього фінансового середовища для 
виявлення фінансових загроз підприємству 
та вчасне їх усунення;

5) побудова фінансових планів на коротко-, 
середньо- та довгострокову перспективи з 
урахуванням головної мети створення підпри-
ємства;

6) створення резервних фінансових фон-
дів підприємства на випадок негативних змін 
внутрішнього та зовнішнього фінансового 
середовища.  

Висновки з цього дослідження. Побудова 
ефективної стратегії розвитку фінансів підпри-
ємства залежить від основної мети діяльності 
підприємства – одержання максимального 
прибутку. Фінансова стратегія дає можливість 
сформувати фінансові резерви підприємству 
як засобу для протистояння можливим змінам 
зовнішнього середовища. За допомогою даної 
стратегії можна оцінити результати поточної 
діяльності та визначити пріоритетні напрями 
управління підприємством. 
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У статті обґрунтовано поняття «податки», визначено сутність елементів податкової системи. На підста-
ві дослідження основних функцій та принципів податків виявлено їх взаємопов’язаність. Для покращення 
управління податками виконано їх класифікацію та запропоновано розподіл цілей податкової політики за 
напрямами. 

Ключові слова: податкова система, податки, функції податків, види податків, принципи податків, подат-
кова політика.

Семенец А.А., Косарева И.П., Гончарова Д.О. ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ФОРМИ-
РОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

В статье обосновано понятие «налоги», определена сущность элементов налоговой системы. На основа-
нии исследования основных функций и принципов налогов выявлена их взаимозависимость. Для улучшения 
управления налогами выполнена их классификация и предложено распределение целей налоговой политики 
по направлениям. 

Ключевые слова: налоговая система, налоги, функции налогов, виды налогов, принципы налогов, на-
логовая политика.

Semenets А.О., Kosareva I.P., Honcharova D.O. JUSTIFICATION OF THEORETICAL APPROACHES TO FOR-
MATION OF THE TAX SYSTEM OF THE COUNTRY

Іn this article, the concept of «are reasonable taxes», is justified, the essence of the elements of the tax system 
is defined. Based on the study of the main functions and principles of taxes, their interdependence was revealed. 
In order to improve the management of taxes, their classification has been carried out and the distribution of the 
objectives of the tax policy has been proposed along the lines.

Keywords: tax system, taxes, tax functions, types of taxes, tax principles, tax policy.

Постановка проблеми. В умовах неста-
більності економіки особливої актуальності 
набуває питання пошуку й упровадження на 
практиці методів удосконалення податкової 
системи, які базуються на знаннях про скла-
дові елементи податкової системи, такі як 
види податків, функції, принципи, класифі-
кація, податкове законодавство, податкова 
політика та ін. Необхідність удосконалення 
податкової системи будь-якої країни полягає у 
тому, що податкова система активно впливає 
на економічний розвиток, конкурентоспро-
можність національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значну увагу щодо дослідження подат-

кової системи та її ефективності приділяли у 
своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці: 
В.Л. Андрущенко, М.М. Артус, Н.М. Хижа, 
С.В. Бараулін,  В.В. Буряковський, В.А. Кар-
мазин,  І.В. Горський,  Т.В. Калінеску, А.І.  Кри-
соватий, М.П. Кучерявенко,  С.I. Лучковська, 
С.І. Юрій, В.М. Федосов. 

Проте залишаються недостатньо висвіт-
леними проблема ефективного функціону-
вання податкової системи будь-якої країни та 
роль окремих елементів податкової системи 
в загальному розвитку, що зумовлює актуаль-
ність дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження ЕК
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структури податкової системи, її складових 
елементів та визначення їх впливу на ефек-
тивність функціонування податкової системи 
країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Економічний стан будь-якої держави 
залежить від ефективності функціонування 
багатьох елементів, одним з яких є подат-
кова система країни. Податкова система – це 
взаємопов’язаний комплекс економічних від-
носин суб’єктів суспільства щодо стягнення 

з фізичних і юридичних осіб установлених 
податкових платежів та обов’язкових зборів, 
які надходять до бюджетної системи держави 
для виконання по-кладених на неї обов’язків. 

Податкова система ґрунтується на заса-
дах системності, встановлення визначальної 
бази податкової системи та принципів ство-
рення податкової системи і принципів оподат-
кування, закріплених правовими нормами [2].

Системність податкової системи полягає 
у тому, що всі податки й обов’язкові платежі 

Таблиця 1 
Визначення терміну «податок» різними авторами

Автор Визначення Ключові слова

В.Л. Андрущенко [1]

Основний складник системи державних доходів 
як сукупності надходжень грошей і матеріальних  
цінностей  з  усіх  джерел,  використовуваних  для  
фінансування державних   потреб   на   різних   рів-
нях:   публічно-правових, адміністративно-територі-
альних.

Складник надхо-
джень, державні 

потреби, різні 
рівні

С.В. Бараулін [3] Своєрідна ціна монополістичної купівлі-продажу 
послуг державою під час виконання своїх функцій. Ціна за послуги

В.В. Буряковський, 
В.А. Кармазин [2]

Встановлений вищим органом державної законо-
давчої влади обов’язковий платіж, який сплачують 
фізичні та юридичні особи в бюджет у розмірах та в 
строки, передбачені законом.

Обов’язковий 
платіж, бюджет, 

закон

Т.В. Калінеску [6]

Обов’язковий платіж, який сплачують юридичні 
та фізичні особи в державні бюджети всіх рівнів, 
у формі відчуження, господарського ведення або 
оперативного управління коштами для фінансового 
забезпечення діяльності держави або муніципаль-
них утворень.

Обов’язковий 
платіж, відчу-

ження, діяльність 
держави

І.В. Горський [5]
Збір, установлений в односторонньому порядку 
державою та стягуваний на основі законодавчо 
закріплених правил для задоволення суспільних 
потреб.

Збір, односторон-
ній порядок

Н.П. Кучерявенко [8]

Форма примусового відчуження результатів діяль-
ності юридичних та фізичних осіб у власність 
держави, внесений у бюджет відповідного рівня 
(або цільовий фонд) на підставі акту компетентного 
органу державної влади, що й виступає як нецільо-
вий, безвідплатний, безповоротний, безумовний та 
обов’язковий платіж.

Відчуження, 
бюджет, нецільо-
вий,  безповорот-
ний, безумовний, 

платіж

С.І. Юрій,  
В.М. Федосов [11]

Обов'язковий платіж, який законодавчо встанов-
люється державою, сплачується юридичними та 
фізичними особами в процесі розподілу та перероз-
поділу частини вартості валового внутрішнього про-
дукту й акумулюється у централізованих грошових 
фондах для фінансового забезпечення виконання 
державою покладених на неї функцій.

Платіж, вартість 
ВВП, централі-
зовані грошові 

фонди

Отже, податок – це встановлений вищим органом державної законодавчої влади та закрі-
плений у законодавчому порядку обов’язковий платіж, який є одним із найважливіших засо-
бів державного впливу на соціально-економічний розвиток країни, важливим інструментом 
макроекономічного регулювання економіки, перерозподілу валового внутрішнього продукту 
на цілі економічного розвитку і соціальних гарантій населенню, розвитку науки, освіти, охо-
рони здоров’я, культури, забезпечення демократії, прав людини в державі, національної без-
пеки, виконання державою функцій у міжнародній сфері, формою фінансово-економічних та 
соціальних відносин між платниками податків та державою [10].
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повинні бути взаємопов’язані й органічно 
доповнювати один одного, не вступати в про-
тиріччя між собою та податковою системою. 
Вихідною базою для побудови податкової 
системи є потреба у фінансуванні державного 
бюджету певною кількістю видатків. 

Основними умовами успішного функціо-
нування податкових систем уважається те, 
що податкова система не повинна підривати 
фінансовий стан фізичних і юридичних осіб – 
платників податків, а також податкова сис-
тема має позитивно впливати на діяльність 
платників податків і на темпи та пропорції 
соціально-економічного розвитку суспіль-
ства  [2].

Водночас ідеальних податкових систем, які 
б однаково влаштовували і платників подат-
ків, і органи влади, немає й, очевидно, не 
може бути. Але можна встановлювати мак-
симально вигідніші для обох сторін умови 
функціонування податків, тому під час фор-
мування податкової системи необхідно 
виходити з компромісних рішень, які б задо-
вольняли потреби всіх суб’єктів податкової 
системи. При цьому на формування впливає 
багато чинників: види податків, функції, прин-
ципи, класифікація, податкове законодавство, 
податкова політика та ін.

Слід відзначити, що знання про податки 
накопичувалися з розвитком економічної 
науки і в процесі розвитку податкових теорій 
відбувалася еволюція поглядів на розуміння 
терміна «податок».  Найбільш поширені його 
визначення наведено в табл. 1. 

На підставі зазначеної інформації вико-
нано упорядкування поняття «податок», що 
дасть змогу більш ґрунтовно визначати під-
ходи до управління податковою системою 
країни. 

Податкове законодавство завжди розпочи-
нається з визначення суб’єктів оподаткування 
або платників податків, зборів та обов’язкових 
платежів, оскільки необхідно чітко знати, хто 
повинен платити той чи інший вид платежу до 
бюджету чи до державного цільового фонду 
та хто несе перед державою відповідальність 
за несплату або несвоєчасну сплату цього 
платежу [4].

Суб`єкт, або платник податків, зборів та 
обов’язкових платежів – це особи, на яких 
податковим законодавством покладено 
обов’язки: сплачувати податки, збори та 
обов’язкові платежі; нараховувати, утриму-
вати та перераховувати податки, збори та 
обов’язкові платежі до бюджетів і до держав-
них цільових фондів.

 Суб’єктами оподаткування або платни-
ками податків, зборів та обов’язкових плате-
жів є юридичні або фізичні особи, міжнародні 
об’єднання та організації, які, відповідно до 
чинного податкового законодавства, безпо-
середньо зобов’язані нараховувати, утри-
мувати та сплачувати податки, збори та інші 
обов’язкові платежі [4].

Об`єкт оподаткування – юридично зумов-
лений факт, подія, після настання яких у 
суб’єкта виникає обов’язок сплатити пода-
ток; з економічного погляду об’єктом оподат-
кування можуть виступати доход, прибуток, 
майно, грошовий капітал або розмір спожи-
вання. 

Кожен податок, збір та обов’язковий пла-
тіж мають самостійний об’єкт оподаткування, 
який визначається чинним податковим зако-
нодавством. 

Об’єкт оподаткування повинен бути ста-
більним, чітко визначеним, мати безпосеред-
ньо стосуватися платника податку.

Предмет оподаткування – фізична, якісна 
характеристика об’єкту, яка виступає еквіва-
лентом об’єкту для оподаткування [4].

Реалізація функцій податків безпосеред-
ньо пов’язана  з тими принципами, що при-
таманні конкретному виду податків. 

Принципи податків реалізуються через 
конкретні прояви, що характеризують особли-
вості функціонування податків, тобто існує 
пряма залежність між функціями і принци-
пами податків (табл. 2).

Формування податкової системи перед-
бачає можливість класифікації податків, яка 
сприяє більш повному висвітленню їх сутності, 
характеризує принципи та функції податків, 
показує їх роль у податковій системі держави, 
обґрунтовує напрям і характер впливу на соці-
ально-економічну сферу країни. Групування 
податків за певними ознаками представлено 
в табл. 3 [4].

Окрім того, зміст і структура податкової 
системи визначаються податковою політикою, 
що є винятковим правом держави, яка про-
водить її самостійно, відповідно до завдань 
соціально-економічного розвитку. Через осно-
вні складники податкової системи (податки, 
пільги і фінансові санкції, принципи, форми 
і методи оподаткування, обов'язки і відпові-
дальність) держава ставить єдині вимоги до 
плідної діяльності суб’єктів  господарювання 
[11]. 

Ефективність державної податкової сис-
теми багато в чому залежить від типу діючої 
податкової політики. Звідси – важливість 
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питання типізації або видової класифікації 
податкової політики. 

Погоджуючись із думкою українського вче-
ного А.І. Крисоватого, можна виділити три 
форми податкової політики (рис. 1) [7].

Треба зазначити, що немає ідеального 
типу або форми податкової політики. Кожен 
із типів податкової політики, регулюючи одні 
економічні процеси, завдає шкоди іншим, 
саме тому конкурентоспроможність сучасної 

Таблиця 3
Класифікація податків

Ознака Види податків

За економічною 
ознакою об'єкта 
оподаткування

Податки на доходи та прибутки – обов'язкові збори, які стягуються з 
чистого доходу з фізичних і юридичних осіб у момент його отримання. 
Безпосередніми об'єктами оподаткування є заробітна плата та інші 
доходи громадян, прибуток чи валовий дохід підприємства.
Податки на споживання – обов'язкові збори, які стягуються у процесі спо-
живання товарів, робіт та послуг, причому їх плата залежить не від резуль-
татів фінансово-господарської діяльності, а від розміру споживання. Вони 
справляються у вигляді непрямих податків.
Податки на майно – обов'язкові збори, які стягуються внаслідок наявності 
конкретного виду майна, що перебуває у приватній, колективній та дер-
жавних формах власності (податок на нерухоме майно, податок із власни-
ків транспортних засобів).

За економічним 
змістом (за фор-
мою взаємовід-
носин платника і 

держави)

Прямі податки – обов'язкові платежі, які напряму сплачуються платником 
до бюджету держави залежно від розміру об'єкта оподаткування. Причому 
сплата такого податку призводить до вартісного зменшення об'єкта опо-
даткування (податок із прибутку підприємств, податок на доходи фізичних 
осіб, податок на нерухоме майно, плата за землю, податок із власників 
транспортних засобів).
Непрямі податки – обов'язкові платежі, які сплачуються платниками опо-
середковано через цінові механізми, причому сума податку не зменшує 
об'єкту оподаткування, а збільшує ціну товару (ПДВ, акцизний збір, мито).

За ознакою 
органів держав-
ної влади, які їх 
установлюють

Загальнодержавні податки – обов'язкові платежі, які встановлюються най-
вищими органами влади в державі й є обов'язковими до сплати за єди-
ними ставками на всій території України. Ці податки можуть формувати 
дохідну частину державного і місцевих бюджетів.
Місцеві податки та збори – обов'язкові платежі, які встановлюються міс-
цевими органами влади й є обов'язковими до сплати за встановленими 
ставками тільки на певній території. Місцеві податки та збори надходять 
виключно до місцевих бюджетів.

За формою стяг-
нення

Розкладні (розкладкові) податки – обов'язкові платежі, які визначаються 
як розподілення загальної суми на певну кількість платників (подушні 
податки). Такі податки широко використовувалися на ранній стадії роз-
витку оподаткування. Їх розмір визначали виходячи з потреби здійснити 
конкретні витрати: викупити короля з полону, побудувати захисну стіну 
тощо. Суми витрат розподілялись між платниками (на кожного платника 
припадала конкретна сума податку).
Квотарні (окладні, дольові, кількісні) податки – обов'язкові платежі, які 
стягуються за певними ставками від чітко визначеного об'єкта оподатку-
вання. На відміну від розкладних вони виходять не з потреби покриття 
витрат, а з можливості платника заплатити податок. Дані податки безпосе-
редньо чи непрямо враховують майновий стан платника податку.

За способом 
зарахування 

податкових над-
ходжень

Закріплені – обов'язкові платежі, які на тривалий період повністю чи част-
ково закріплені як дохідне джерело конкретного бюджету (бюджетів).
Регулюючі – обов'язкові платежі, які можуть надходити до різних бюджетів 
(акцизний збір).

Стосовно плат-
ника

Податки з юридичних осіб (податок на прибуток, комунальний податок).
Податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб).
Змішані (плата за землю, податок із власників транспортних засобів).

Щодо джерела 
сплати

Податки, що включаються у валові витрати та собівартість.
Податки, що включаються у ціну товару.
Податки, що сплачуються з прибутку або капіталу.
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податкової політики формується на основі 
внутрішнього регуляторного потенціалу та її 
варіативності згідно з економічними позиці-
ями країни.

Наявність різних форм здійснення подат-
кової політики засвідчує багатогранність 
внутрішнього змісту соціально-економічного 
поняття податкової політики. Хоча, по суті, 
податкова політика, будучи складником еко-
номічної і фінансової політики, багато в чому 
накладається саме на них і залежить від 
дивергенції економічної і фінансової політики.

Форми податкової політики змінюються від-
повідно до їх мети, що, своєю чергою, зале-
жить від низки факторів соціально-економіч-
ного характеру та стратегії розвитку країни. 

Однак у будь-якому разі в основі формулю-
вання мети податкової політики знаходиться 
вираження функцій податків, тобто врахову-
ються їх розподільчо-регулюючий характер, 
а також здатність забезпечувати державу 
фінансовими ресурсами. Прийнято розріз-
няти цілі податкової політики за напрямами 
(рис. 2) [1].

Підкреслимо, що зазначені цілі податкової 
політики мають динамічний характер. Вони 
формуються під дією низки чинників, голо-
вними з яких є економічна і соціальна ситуа-
ція в країні і регіонах. Цілі податкової політики 
конкретні в певний період часу і формуються 
з урахуванням досягнутого рівня економічних 
відносин і соціально-економічної політики [1].

Рис. 1. Основні форми податкової політики [7]

ОСНОВНІ ФОРМИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Політика максимальних 
податків: 

державою встановлюються 
достатньо високі податкові 
ставки, скорочуються 
податкові пільги і 
запроваджуються нові 
податки для максимального 
наповнення бюджету 

Політика економічного 
розвитку:

державою враховуються не 
лише власні фіскальні 
інтереси, а й економічні 
інтереси платників. Це 
стимулює збільшення 
фінансових можливостей у 
платників податків і, 
відповідно, сприяє розвитку 
економіки країни

Політика виважених 
податків:

суть полягає у 
максимальному врахуванні 
фіскальних інтересів 
держави та економічних 
інтересів платників податків

Недоліками такої політики є:
- скорочення економічного росту;
- зменшення фінансових ресурсів у 
платників податків;
- значне ухилення від оподаткування;
- розвиток тіньової економіки;
- падіння економічної активності.

Недоліками такої політики є:
- часткове недофінансування соціальних 
галузей (освіти, науки тощо) внаслідок 
скорочення податкових надходжень до 
бюджету;
- скорочення кількості фінансованих 
державою суспільних послуг (путівки в 
дитячі санаторії, різноманітні дитячі 
кружки, державні програми тощо);
- обмеження соціальних дій держави 
(підтримка малозабезпечених, вплив на 
інфляцію та зайнятість).
Ця політика виправдовує себе лише 
тоді, коли зупиняється розвиток 
економіки. У таких умовах заходи уряду 
можуть сприяти пожвавленню 
економічної активності

Це оптимальний варіант податкової 
політики, оскільки передбачає 
збалансування побажань усіх сторін 
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Визначивши свою податкову політику, дер-
жава визначає напрям розвитку, а також стра-
тегію і тактику поставленої мети. Ось чому 
податкова політика за відповідної тактики має 
чітке спрямування на вирішення конкретних 
завдань і проблем, а в стратегічному плані – 
на вирішення довгострокових проблем через 
їх прогнозування. Однією з головних переду-
мов вироблення стратегії податкової політики 
є податкове прогнозування, що є складовою 
частиною макроекономічного розвитку соці-
ально-економічних процесів у країні. Осно-
вою розроблення тактики податкової політики 
є податкове планування – важливий складник 
фінансового планування, підпорядкований 
вимогам фінансової політики держави [1].

Стратегія і тактика податкової політики 
взаємопов'язані. Стратегія податкової політики 
створює сприятливі умови для вирішення так-
тичних завдань. Тактика податкової політики 
виявляє центральні проблеми розвитку еконо-

міки та соціальної сфери. Шляхом своєчасної 
зміни способів і форм оподаткування тактика 
дає змогу в обмежений термін із найменшими 
затратами вирішувати завдання, які постав-
лені стратегією податкової політики. За віднос-
ної стабільності податкової стратегії податкова 
тактика повинна бути гнучкою, що викли-
кане мобільністю економічних умов життя [1]. 

Висновки з цього дослідження. Подат-
кова система – це складна система відносин, 
комплексне економіко-правове явище, яке 
містить у собі сукупність певних взаємодіючих 
складових елементів, кожен з яких має само-
стійне юридичне значення [9]. Найбільше на 
формування податкової системи впливає 
податкова політика, можна сказати, що полі-
тика формулює податкову систему як таку. 
У світі не існує жодної податкової системи, 
яка б  відповідала всім вимогам, яким пови-
нна була б відповідати оптимальна податкова 
система. 

Рис. 2. Розподіл цілей податкової політики за напрямами

Розподіл цілей податкової політики 
за напрямами

Передбачає забезпечення 
потреб державного апарату 
управління у фінансових 
ресурсах для виконання 
покладених на нього функцій.
Є практичною реалізацією 
фіскальної функції податків, 
оскільки передбачає 
визначення таких питань, як 
частка податків у загальній 
сумі доходів бюджету, заходи 
податкового контролю, 
відповідальність за податкові 
правопорушення 

Передбачає досягнення 
економічного розвитку 
країни, регіонів завдяки 
використанню певних 
податкових режимів, 
установленню 
співвідношення прямих 
та непрямих податків, 
визначенню 
максимальних меж 
оподаткування для 
окремих напрямів 
діяльності

Передбачає 
зменшення 
нерівності в доходах
населення, що 
виникає у процесі 
ринкових відносин

Фінансовий напрям Соціальний напрямЕкономічний напрям
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У статті розглянуто розвиток ринку ювелірних виробів в Україні, наведено динаміку коливань цін на ювелір-
ну сировину, означено фактори впливу на ціноутворення золота, срібла, паладію, платини. Визначені підпри-
ємства-лідери у ювелірній галузі, наведені основні негативні фактори розвитку вітчизняного ринку ювелірних 
товарів, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
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В статье рассмотрено развитие рынка ювелирных изделий в Украине, приведена динамика колебаний цен 

на ювелирное сырье, отмечены факторы влияния на ценообразование золота, серебра, палладия, платины. 
Определены предприятия-лидеры в ювелирной отрасли, приведены основные негативные факторы разви-
тия отечественного рынка ювелирных товаров, а также предложены пути их решения.
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Skubilina A.V., Volovyk V.M. ASSESSMENT OF THE JEWELRY MARKET IN UKRAINE
The article discusses the development of the jewelry market in Ukraine, given the dynamics of price fluctuations 

in the jewelry raw materials. Factors influencing the pricing of gold, silver, palladium, platinum are were defined. 
Business leaders in the jewelry industry were determined. Were in identified the main negative factors for the do-
mestic market of jewelry products and based on what proposed solutions to the problem.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За умов соціально-економічної 
кризи населення задля збереження купівель-
ної спроможності грошей намагається шукати 
альтернативні види вкладень, оскільки відсо-
тки, що нараховуються на депозитні вклади 
у банках, не завжди компенсують втрати 
від інфляції. Таким чином, вибір споживачів 
зорієнтований на вкладення коштів у неру-
хомість, цінні папери, в розвиток бізнесу та 
дорогоцінні метали. Перевагами вкладень в 
дорогоцінні метали та вироби з них є есте-
тичне задоволення від володіння, тривалий 
термін служби без втрати експлуатаційних 
характеристик товару, а також постійний ріст 
цін на них.

Ринок ювелірних виробів в Україні має 
досить великий рівень насичення та жорстку 
конкуренцію, водночас є одним з найбільш 

перспективних серед інших ринків непродо-
вольчих товарів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблем функціонування 
ювелірного ринку та ринку золота в Україні, 
а також пошуком шляхів їх подолання займа-
лись такі українські вчені, як В. Вартанян, 
К. Єфремова, В. Михальський, О. Михайлов-
ський, Ю. Попівняк. Інформація щодо стану та 
розвитку ювелірної галузі в України представ-
лена на офіційних сайтах Державної служби 
статистики України, Національного банку 
України, союзу ювелірів України та найбіль-
ших виробників ювелірної продукції в Україні.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Визначенню факторів 
формування та розвитку ринку ювелірних 
виробів приділено недостатньо уваги. Зазви-
чай дослідження спрямовані на підвищення ЕК
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ефективності державного регулювання ринку 
ювелірної галузі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз розвитку 
ринку ювелірних виробів в національному 
контексті та визначення факторів, що вплива-
ють на його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ринок ювелірних виробів належить 
до ринку розкоші, де задовольняються ста-
тусні потреби споживачів. Тому логічним є 
твердження, що за нестабільних соціально-
економічних умов структура ринку попиту 
змінюється в бік більш дешевих товарів, що 
підтверджує динаміка товарообігу ювелірних 
виробів та годинників за період 2007–2016 рр. 
Так, за період 2007–2012 рр. товарообіг доро-
гоцінностей мав постійний ріст і досяг макси-
мального значення в 2012 р. (1 099 млн. грн.). 
Проте в період 2013–2015 рр. відбувся стрім-
кий спад у попиті на ювелірні вироби та годин-
ники, товарообіг яких в 2015 р. досяг міні-
мального значення за аналізований період 
та складав 365 млн. грн. А 2016 р. характе-
ризувався незначним підвищенням розміру 
товарообігу відповідно до попереднього року 
(385 млн. грн.).

Серед ключових проблем, що обмежують 
розвиток ювелірної промисловості в Україні, 
виділяють [2, с. 65–68] зникнення середнього 
класу населення, причиною чого є зниження 
платоспроможного попиту; бюрократизм; 
невідповідність законодавчих норм України 
нормам розвинених країн та принципам рин-
кової економіки; надмірне державне втру-
чання у функціонування ювелірної промис-
ловості; неефективна податкова політика; 
відсутність програм підтримки вітчизняного 
виробника; недосконале митно-податкове 
законодавство; відсутність дієвого держав-
ного регулювання обігу дорогоцінних металів 

та каміння; недобросовісна конкуренція; від-
сутність інвестицій в науково-дослідні роботи.

Незаконний імпорт ювелірної продукції є 
також чинником стримування розвитку вітчиз-
няних ювелірних виробників. Основними 
неофіційними учасниками ринку виступають 
Китай, Туреччина, Росія [2, с. 68]. Загалом за 
офіційними даними імпорт ювелірних виробів 
в Україну перевищує експорт в декілька разів. 
Так за 2016 р. Україна експортувала ювелірних 
виробів та їх частин з дорогоцінних металів 
чи металів, плакованих дорогоцінними мета-
лами, у розмірі 2 165,4 кг, що еквівалентно 
1 489,4 тис. дол., а імпорт у 3,6 рази переви-
щив експорт та склав 5 374,5 кг. (15 974,6 дол.) 
[1]. Головними країнами-імпортерами серед 
країн Азії є Таїланд (9 388,7 млн. дол.), а серед 
країн Європи – Італія (1 762,4 млн. дол.) та 
Франція (1 701,7 млн. дол.). Причинами пере-
вищення імпорту над експортом є відносна 
дешевизна ювелірних виробів, що властиво 
продукції з Таїланду, а також світові бренди, 
сучасний дизайн і відповідність модним віян-
ням, що характерно для Італії та Франції.

Розвиток ринку ювелірних товарів зна-
чною мірою залежить від стану сировинної 
бази. Остання формується за рахунок над-
ходження ювелірних дорогоцінних металів, 
основними з яких є золото, срібло, платина і 
паладій. Завдяки їх унікальним властивостям 
(колір, м’якість, пластичність тощо) створю-
ються різноманітні прикраси для різних груп 
споживачів.

Україна не має власного видобутку доро-
гоцінних металів та є їх чистим імпортером, 
що, відповідно, спричинює повну залежність 
України від курсу валюти та постачальників. 
Таким чином, визначальною мірою розвиток 
ринку ювелірних виробів залежить від ціни на 
ювелірні дорогоцінні метали. Спостереження 
за їх динамікою протягом останніх років пока-
зало постійні коливання за загальної тенден-
ції зростання.

Так, якщо ціна золота станом на 1 січня 
2015 р. становила 18 827,66 грн. за тройську 
унцію (31,10348 г), то на кінець того ж року 
вона зросла до 25 430,47 грн., або на 35%. 
Ціна срібла за той же період зросла на 33%. 
У 2016 р. ціна золота зросла ще на 17,5%, срі-
бла – на 27%, платини – на 10%. Протягом 
перших трьох місяців 2017 р. золото подорож-
чало на 28%, срібло – на 28,7%, платина – на 
9%, паладій – на 0,87% [3].

З аналізу даних щодо вартості дорогоцін-
них металів за період 2013–2017 рр. (табл. 1), 
визначено, що ціни на срібло, золото, платину 

Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообігу 
ювелірних виробів та годинників  

за 2007–2016 рр., млн. грн.
Джерело: складено авторами на основі даних [1]
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і паладій постійно збільшувались, що було 
спричинено девальвацією української гривні. 
Платина є найбільш дорогоцінним металом 
із порівнюваних. Слід відзначити, що ціни на 
паладій залишались найбільш стабільними 
та мали найбільший ріст. У 2015 р. темпи 
зростання вартості всіх видів дорогоцінних 
металів були найвищими за весь аналізова-
ний період, а темп зростання ціни на пала-
дій в 2015 р. досяг максимального значення 
за весь досліджуваний період та становив 
227,18%. В 2016 р. темп зростання цін на 
золото був найвищим серед дорогоцінних 
металів та складав 136,05%. В 2017 р. пала-
дій знову здобув першість у прирості ціни 
(темп зростання – 144,06%).

Найбільш ліквідним серед дорогоцінних 
металів є золото. Ліквідність срібла є мен-
шою, оскільки воно набагато дешевше у ціні, 
а купувати його необхідно великими обся-
гами, що є досить незручним способом вкла-
дення грошей. Щодо платини і паладію, то ці 
дорогоцінні метали не є такими поширеними.

Треба відзначити, що за стабільного розви-
тку економіки ціна на золото також поступово 
зростає, однак не такими швидкими темпами, 
як у період криз.

У 2013 р. криза, котра відбулася на світо-
вому ринку золота, привела до падіння його 
ціни. Український мінімум ціни на золото 
зафіксований 21 грудня 2013 р. на рівні 
9 551,635 грн. за унцію. Це пов’язано з почат-
ком як політичної, так і економічної кризи в 
Україні. Однак подальше погіршення еконо-
мічної ситуації в країні приводить до стрімкого 
зростання ціни на золота та інших дорогоцін-
них металів за 1 тройську унцію.

Основними причинами світового зрос-
тання цін на ювелірні дорогоцінні метали та їх 
сплави виступають:

– вичерпність цих природних ресурсів;
– нестабільність цін на енергоносії на сві-

тових ринках;
– інфляція основних світових валют, перш 

за все долара США.
Основними гравцями вітчизняного ринку 

ювелірних прикрас є такі.
1) Торговельна компанія «Укрзолото» – 

національна мережа мультибрендових юве-
лірних супермаркетів, яка представлена 
16 магазинами у 8 містах України і яка здій-
снює реалізацію прикрас та аксесуарів більш 
ніж 100 відомих світових та українських юве-
лірних брендів під торговою маркою «При-
краси із золота». У 2015 р. компанія вийшла 
на європейський ринок, створивши мережу 
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“Golden Placе” в Польщі. У 2016 р. вона про-
вела ребрединг, тобто оновила логотип, фір-
мовий елемент та корпоративні кольори [4].

Ефективність діяльності компанії «Укрзо-
лото» забезпечується синергетичним ефек-
том від об’єднання зусиль багатьох виробни-
ків ювелірних виробів. Ювелірні виробники, 
орендуючи у компанії торговельні площі і 
користуючись загальними підходами до про-
сування своєї продукції, отримують можли-
вість ефективно презентувати свій асорти-
мент, утримувати конкурентоспроможні ціни і 
залишатися рентабельними. Для виробників 
це найбільш доступний варіант організації 
власної роздрібної мережі. Покупцям пропо-
нуються вигідні дисконтні програми, акції й 
розіграші (товарні, грошові, туристичні поїздки 
тощо), які проводяться у магазинах й у соці-
альних мережах.

2) ПАТ «Київський ювелірний завод» – про-
відне підприємство ювелірної промисловості 
України, ринкова частка якого у 2015 р. стано-
вила 43,7%. Завод спеціалізується на випуску 
та продажу ювелірних виробів із золота, срі-
бла і платини, інкрустованих дорогоцінним та 
напівдорогоцінним камінням. Асортимент про-
дукції заводу складають понад 6 тис. найме-
нувань. Щомісяця підприємство випускає 
50 нових виробів. Щороку завод презентує по 
три колекції ювелірних прикрас. Однак частка 
експорту є невеликою і становить близько 
5% від загального обсягу виробництва [5].

3) Ювелірний завод «Золотий Вік» – один 
із найбільших виробників ювелірних виробів 
в Україні, що створює ювелірні прикраси з 
дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів на 
обладнанні найбільш авторитетних виробни-
ків з Італії і Німеччини. Асортиментна колекція 
виробів ювелірного заводу постійно поповню-
ється та налічує понад 5 тис. найменувань. 
Завод має власні магазини-партнери у більш 
ніж 100 містах України. Підприємство бере 
участь у міжнародних фестивалях-конкурсах і 
неодноразово отримувало нагороди на різних 
рівнях (лауреат рейтингу «Кращі підприєм-
ства України», володар міжнародного призу 
«Європейська якість» тощо) [6].

Аналіз уподобань споживачів ювелірних 
товарів показав, що найбільша довіра спо-
стерігається саме відносно добре розкруче-
них торгових марок, які є гарантом високої 
якості і дають людині відчуття розкоші та 
престижу. З тієї ж причини продукція відомих 
ювелірних брендів приносить майже на 55% 
більше прибутків, ніж аналогічні небрендові 
товари [7].

Останніми роками простежується тенден-
ція до ведення торгівлі ювелірними виробами 
в мережі Інтернет, відповідно, вищезазначені 
виробники мають свої інтернет-магазини. 
Ефективна маркетингова політика здатна під 
час економічної кризи втримати ключових клі-
єнтів. Тому не слід недооцінювати важливість 
інструментів електронного маркетингу, таких 
як, direct marketing (інформування клієнтів, 
здебільшого за допомогою поштової розсилки 
щодо новинок, акцій тощо) та event marketing 
(проведення спеціальних культурних заходів, 
вечірок, виставок що пов’язані з просуванням 
бренда).

До характеристик вітчизняного ювелір-
ного ринку слід віднести й те, що на ньому 
переважають великі виробники і потужні тор-
говельні підприємства, які мають значний 
потенціал для конкурентної боротьби. Така 
ситуація приводить до зменшення загаль-
ної кількості суб’єктів господарювання, що 
працюють на даному ринку. Так, згідно з 
даними інформаційного порталу союзу юве-
лірів України кількість виробників ювелірних 
виробів в Україні за останні два роки ско-
ротилася на 38,5%, а саме з 1 180 суб’єктів 
господарювання в 2014 р. до 726 у 2016 р., 
за рахунок зменшення числа малих підпри-
ємств. Це підтверджується числом зареє-
строваних іменників – спеціальних ювелір-
них знаків [8].

Також досить відчутним для галузі стало 
введення в Україні з 1 січня 2015 р. збору 
під час клеймування ювелірних виробів дер-
жавним пробірним клеймом на казенних під-
приємствах пробірного контролю за ставкою 
10% вартості основного дорогоцінного металу 
в сплаві за цінами НБУ.

Таким чином, можна узагальнити, що на 
сучасний розвиток вітчизняного ринку ювелір-
них товарів впливають такі негативні фактори:

– прискорене зростання у світі цін на юве-
лірні дорогоцінні метали, які є сировиною у 
ювелірній справі і відносно яких країна зале-
жить від імпорту;

– падіння курсу національної валюти, що 
впливає як на зростання цін на сировину, так 
і на готові ювелірні вироби, що імпортуються;

– зниження купівельної спроможності насе-
лення, яке є основним споживачем даних 
товарів;

– індивідуальні смаки споживачів, а також 
їх суб’єктивне ставлення до вітчизняних това-
ровиробників;

– ввезення низькоякісного золота з Туреч-
чини, що погіршує якість ювелірних виробів і 
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створює загрозу для функціонування вітчиз-
няних виробників;

– зростання обсягів ввезення нелегальної 
та неякісної імпортної ювелірної продукції з 
Китаю та інших азіатських країн, що розгляда-
ється як фактор зниження попиту на ювелірні 
вироби з дорогоцінних металів і каменів;

– величезний тиск з боку великих компаній, 
що виводить з ринку малих виробників і збіль-
шує ціновий тиск на споживачів;

– відсутність державної допомоги малим 
і середнім компаніям, у яких часто бракує 
фінансових ресурсів на формування власних 
оборотних активів;

– нестабільне зовнішнє середовище, 
зокрема зміна податкового законодавства.

Шляхами вирішення вищеозначених про-
блем є боротьба з тіньовою реалізацією юве-
лірних виробів, сприяння розвитку науково-
технічних розробок на виробництві, розробка 
державних програм щодо підтримки малого 
бізнесу в ювелірній галузі, зміна митно-
податкової системи на користь національних 
товаровиробників, перейняття позитивного 
міжнародного досвіду у сфері державного 
регулювання ювелірної промисловості, 
покращення політики збуту вітчизняних під-
приємств, орієнтація українських товарови-
робників на світовий ринок.

Перспективи розвитку ринку ювелірних 
виробів в Україні слід пов’язати з тими еко-

номічними реформами, які має провести 
уряд найближчими роками і які спрямовані на 
соціально-економічне зростання. Такі умови 
сприятимуть підвищенню платоспроможності 
населення, зміцненню національної валюти, 
добросовісний конкуренції, розвитку малого 
підприємництва.

Висновки з цього дослідження. На 
основі проаналізованих даних щодо цін на 
золото протягом 2013–2017 рр. визначено, 
що, незважаючи на зниження курсу золота 
в окремі періоди, його вартість на фінансо-
вому ринку показує позитивну тенденцію до 
зростання. Серед факторів, які впливають на 
зміну курсу дорогоцінного металу, виділено 
обсяги видобутку золота у світі, ціну на нафту 
та курс долара.

Динаміка розвитку ринку ювелірних виро-
бів в Україні протягом останніх років була 
негативною та характеризувалась суттєвим 
скороченням товарообігу (майже втричі, якщо 
порівняти 2016 р. з 2012 р.). Основними чин-
никами цієї тенденції є ріст цін на сировину, 
що є основою виготовлення ювелірних виро-
бів, зниження купівельної спроможності спо-
живачів, розвиток тіньової торгівлі коштовнос-
тями, неефективне державне регулювання 
ринку ювелірних виробів, недосконала фіс-
кально-податкова політика у сфері регулю-
вання імпортних відносин на ринку дорогоцін-
них металів та виробів з них.
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Засади формування механізму забезпечення 
економічної безпеки вищих навчальних закладів

Снігир Л.П.
кандидат економічних наук,

Університет економіки та права «КРОК»

У статті розглянуто засади формування механізму забезпечення економічної безпеки вищих навчальних 
закладів. Визначено, що засади управління безпекою ВНЗ включають використання низки науково обґрун-
тованих інструментів, що допомагають у боротьбі із загрозами. Доведено, що для забезпечення економічної 
безпеки ВНЗ необхідно постійно здійснювати оцінку рівня економічної безпеки, виявляти загрози, а також 
розробляти своєчасні заходи щодо попередження їх.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, засади формування механізму, економічна безпека, загрози 
економічній безпеці.

Снигир Л.П. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В статье рассмотрены основы формирования механизма обеспечения экономической безопасности выс-
ших учебных заведений. Определено, что основы управления безопасностью вузов включают использование 
ряда научно обоснованных инструментов, помогающих в борьбе с угрозами. Доказано, что для обеспечения 
экономической безопасности вуза необходимо постоянно осуществлять оценку уровня экономической без-
опасности, выявлять угрозы, а также разрабатывать своевременные меры по предупреждению их.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, основы формирования механизма, экономическая без-
опасность, угрозы экономической безопасности.

Snigyr L.P. THE PRINCIPLES OF THE FORMATION MECHANISM OF ECONOMIC SECURITY INSTITUTIONS 
OF HIGHER EDUCATION

In the article the principles of the formation mechanism of economic security universities. Determined that the 
principles of safety management institutions include the use of a number of scientifically based tools that help in 
the fight against threats. Proved that economic security institutions must constantly monitor the level of economic 
security, to identify threats and develop timely measures to prevent them.

Keywords:  higher education institutions, foundations forming mechanism, economic security, threats to eco-
nomic security.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вищий навчальний заклад є склад-
ною соціально-економічною системою та 
важливою складовою освітнього середо-
вища країни. Проблематика організації сис-
теми економічної безпеки вищих навчальних 
закладів має високий ступінь актуальності. 
Це пов’язано насамперед із сучасними осо-
бливостями розвитку ринку освітніх послуг 
в Україні, зростанням рівня конкуренції між 
навчальними закладами різних форм влас-
ності. Сучасний розвиток як суб’єктів підпри-
ємництва, так і некомерційних організацій 
здійснюється в ситуації складних фінансово-
економічних умов, які зумовлені значним 
ступенем господарських ризиків, високим 
ступенем конкурентної боротьби, дефіцитом 
джерел фінансування, політикою євроінте-
грації, формуванням законодавчих змін тощо. 
Важливо визначити засади формування 
механізму забезпечення економічної безпеки 

вищих навчальних закладів. Питання еконо-
мічної безпеки ВНЗ потребують необхідного 
та детального вивчення для створення умов 
запобігання негативним наслідкам на діяль-
ність закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед авторів наукових публікацій, присвяче-
них дослідженню економічної безпеки зага-
лом, можна виокремити як зарубіжних, так і 
вітчизняних науковців, таких як В.І. Франчук 
[1, с. 32], В.Є Сафонова [2, с. 134], К.В. Кар-
пова [3, с. 101], І.С. Калинюк [4, с. 295], 
А.Н. Малолетко [5, с. 2–3].

Вагомий внесок у висвітлення проблем 
забезпечення економічної безпеки вищих 
навчальних закладів присвячені праці таких 
фахівців і науковців, як В.П. Мартинюк 
[6, с. 4–5], В.О. Андрущенко [7, с. 18–20], 
О.І. Мармаза [8, с. 175].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах сьогодення ЕК
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недостатньо уваги приділяється проблемам 
визначення засад формування механізму 
забезпечення економічної безпеки вищих 
навчальних закладів.

З метою забезпечення економічної безпеки 
ВНЗ необхідно постійно здійснювати оцінку 
рівня економічної безпеки, виявляти загрози 
та розробляти своєчасні заходи щодо попе-
редження та нейтралізації загроз. Крім того, 
слід створити ефективну систему економічної 
безпеки вищих навчальних закладів, для чого 
потрібно мати чітке уявлення про розробку 
та впровадження економічної стратегії, яка 
передбачає суттєве посилення економічної 
безпеки ВНЗ.

У статті визначено принципи забезпечення 
економічної безпеки вищих навчальних закла-
дів на макроекономічному та мікроекономіч-
ному рівнях, що дає змогу запобігти впливу 
економічних загроз на діяльність вишів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз засад фор-
мування механізму забезпечення економічної 
безпеки вищих навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний етап розвитку еконо-
мічного простору як окремої держави, так і 
світового співтовариства загалом характери-
зується виявами кризових явищ в економіч-
них, фінансових, соціальних, політичних та 
освітніх сферах [1, с. 32].

На ринку праці України створилась ситу-
ація, коли кількість випускників вищих 
навчальних закладів перевищує потребу 
в спеціалістах такого профілю [2, с. 245]. 
Нестача абітурієнтів і важке фінансове 
становище населення призвели до втрати 
вищими навчальними закладами своїх пози-
цій. А погіршення фінансової ситуації через 
постійний дисбаланс в економіці України 
вимагає скоординованих і спланованих дій 
керівництва вищих навчальних закладів, 
спрямованих на залучення іноземних сту-
дентів з метою покращення ситуації з набо-
ром студентів, а також надходження коштів 
за навчання. Абітурієнт, обираючи ВНЗ, 
ретельно вивчає його стабільність, престиж 
та економічний добробут. У тій ситуації, яка 
склалася в Україні, виникає необхідність роз-
робки концепції фінансово-економічної без-
пеки ВНЗ на основі використання досвіду 
системи вищої освіти європейських країн. 
Актуальність вибраної теми зумовлена ста-
новленням єдиного європейського освітнього 
простору, який формує своєрідні виклики уні-
верситетській освіті України [2, с. 246].

Враховуючи багатоаспектність поняття 
«економічна безпека вищих навчальних 
закладів», складність взаємозв’язків і вза-
ємозалежність різних її елементів, а також 
необхідність консолідації економічних інтер-
есів держави та суб’єктів господарювання в 
напрямі забезпечення стійкого економічного 
розвитку, вважаємо, що дослідження сутності 
економічної безпеки повинно базуватися на 
визначенні ключових компонентів забезпе-
чення економічної безпеки ВНЗ.

Економічна безпека ВНЗ, на нашу думку, 
залежить від спроможності керівництва попе-
реджати можливі загрози та уникати їх, лікві-
довувати шкідливі наслідки негативних явищ, 
що впливають на їхню діяльність, як суб’єкта 
економіки. Саме неспроможність вчасно від-
реагувати на явища економічного характеру 
та попередити їх призвела до кризового стану 
багатьох приватних ВНЗ в Україні. Щодо 
розглянутих аспектів економічної безпеки, 
то, адаптуючи їх до ВНЗ, ми вважаємо за 
доцільне викласти такі параметри.

Спираючись на загальні визначення, 
вважаємо, що економічна безпека вищого 
навчального закладу – це такий стан його еко-
номіки, який дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, а також гаран-
тує стабільне функціонування та динамічний 
розвиток.

Процес економічної безпеки в динаміці – це 
виконання дій за необхідними параметрами 
та методикою скерованих на створення умов 
забезпечення стійкості ВНЗ.

Таке подання процесу економічної безпеки 
показує, що кожна її складова повинна дослі-
джуватися на всіх етапах. Це забезпечить 
комплексний підхід до економічної безпеки.

Щодо складових економічної безпеки ВНЗ, 
на наш погляд, доцільною є така характерис-
тика.

1) Фінансова складова, яка вважається 
провідною й вирішальною, оскільки у ринко-
вих умовах господарювання фінанси є осно-
вою будь-якої економічної системи. Фінан-
сова складова – це взаємовідносини в галузі 
фінансів, які виникають під час здійснення 
фінансово-економічної діяльності ВНЗ.

2) Інтелектуальна й кадрова складові, які 
охоплюють взаємопов’язані й водночас само-
стійні напрями діяльності ВНЗ:

– перший зорієнтовано на роботу з про-
фесорсько-викладацьким складом, на підви-
щення ефективності діяльності всіх категорій 
персоналу й одночасно створення необхідних 
умов для розвитку особистості.
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– другий націлено на збереження та розви-
ток інтелектуального потенціалу, тобто сукуп-
ності прав на інтелектуальну власність або її 
використання (зокрема, забезпечення збере-
ження авторських прав на лекційні, методичні 
матеріали тощо).

3) Технічна складова, яка включає наяв-
ність аудиторних площ відповідно до вста-
новлених норм, забезпечення навчального 
процесу необхідною технікою, що відповідає 
сучасним світовим аналогам (оснащення 
комп’ютерних, лабораторних аудиторій тех-
нічними засобами та матеріалами, необхід-
ними для проведення занять).

4) Технологічна складова, яка включає 
забезпечення проведення занять із дотри-
манням вимог щодо викладання навчальних 
дисциплін (індивідуальні плани викладачів, 
навчальні, робочі програми, тематичні плани 
тощо).

5) Нормативно-правова складова, яка 
включає забезпечення матеріалами чин-
ного законодавства України, з одного боку, 
як суб’єкта приватного сектору економіки, 
а з іншого боку, як навчального закладу, які 
регламентують діяльність ВНЗ.

6) Інформаційна складова – використання 
інформації двох середовищ: внутрішнього та 
зовнішнього. До першого зараховуємо еко-
номічну інформацію, яка формується під час 
фінансово-господарської діяльності ВНЗ та 
навчального процесу безпосередньо. До дру-
гого – інформацію, що формується поза меж-
ами ВНЗ і використовується для вивчення 
конкурентного середовища (діяльності інших 
ВНЗ), демографічного стану, фінансової спро-
можності населення тощо.

Усі перераховані вище функціональні скла-
дові безпеки є загальними, характерними для 
всіх об’єктів господарювання, зокрема для 
закладів освіти, а такі складові, як інтелек-
туальна та кадрова, набувають особливої 
актуальності для вищих навчальних закладів, 
тому стають факторами, здатними забезпе-
чити стійку конкурентну перевагу установи 
сфери освіти. Функціональні складові кожного 
економічного об’єкта мають різні пріоритети. 
Так, для установ освітньої сфери фінансова 
складова покликана забезпечити стабільність 
і конкурентоспроможність установи; інте-
лектуальна й кадрова спрямовані на роботу 
з викладацьким складом, створення умов 
для розвитку їх інтелектуального потенціалу, 
забезпечення права на інтелектуальну влас-
ність; техніко-технологічна має забезпечити 
відповідність аудиторних площ норматив-

ним показникам і оснащення їх необхідними 
в навчальному процесі технічними засобами 
навчання, підручними матеріалами для про-
ведення занять, дотримання вимог під час 
викладання навчальних дисциплін, навчаль-
них програм, що відповідають сучасним 
вимогам; нормативно-правова передбачає 
забезпечення чинними, актуальними нор-
мативно-правовими документами, які роз-
роблені в межах діючого законодавства для 
конкретного навчального закладу, що регла-
ментує його діяльність і розвиток; інфор-
маційна складова забезпечує аналіз стану, 
виявлення тенденцій у діяльності ВНЗ і роз-
роблення заходів щодо підвищення ефектив-
ності його діяльності.

Визначення складових та етапів про-
цесу економічної безпеки сприяє розумінню 
її загального змісту і технології здійснення. 
Подальші дослідження будуть спрямовані на 
детальну характеристику робіт, пов’язаних із 
функціонуванням економічної безпеки, роз-
роблення методики їх виконання, виявлення 
взаємозв’язків між аспектами діяльності ВНЗ 
та створення умов щодо забезпечення їх еко-
номічної безпеки.

Беручи до уваги те, що Україна чітко 
визначила орієнтир на входження в освіт-
ній простір Європи, поступово здійснюється 
модернізація освітньої діяльності в контексті 
європейських вимог. Під впливом сучасних 
освітніх технологій і взаємодії різних дисци-
плін у дослідженнях Європейського Союзу 
формуються економічні інновації в освітній 
системі України, такі як автономія вищих 
навчальних закладів, нова система держав-
ного фінансування освіти; диверсифікація 
джерел фінансування освіти; нова система 
фінансування освіти грантовими програ-
мами, пільгове стимулювання інвестицій у 
сферу освіти; нова система оплати роботи 
працівників освіти, забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки вищих навчальних 
закладів. Основними завданнями забезпе-
чення економічної безпеки вищих навчаль-
них закладів у процесі їх перебудови, відпо-
відно до європейських стандартів освіти, є:

– забезпечення високої фінансової ефек-
тивності роботи, фінансової стійкості та неза-
лежності ВНЗ;

– забезпечення технологічної незалеж-
ності й досягнення високої конкурентоспро-
можності технічного потенціалу;

– досягнення високої ефективності 
менеджменту, оптимальної та ефективної 
організаційної структури управління ВНЗ;
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– якісна правова захищеність усіх аспектів 
діяльності ВНЗ;

– забезпечення захисту інформаційного 
поля, комерційної таємниці й досягнення 
необхідного рівня інформаційного забезпе-
чення роботи всіх підрозділів, відділів і відді-
лень ВНЗ;

– збереження та розвиток інтелектуаль-
ного потенціалу й ефективна організація без-
пеки персоналу ВНЗ, його капіталу та майна, 
а також комерційних інтересів.

Модифікація освітніх систем спонукає 
вищі навчальні заклади оперативно зміню-
вати процес навчання, методику викладання, 
передбачати зміни в запитах самих спожива-
чів освітніх послуг та налагоджувати струк-
турні зв’язки з навчальними закладами країн 
Європейського Союзу.

Оскільки ВНЗ нашої країни є вагомою скла-
довою державної структури загалом, а також 
складною соціально-економічною системою, 
то під час розгляду проблеми забезпечення 
фінансово-економічної безпеки навчального 
закладу необхідно враховувати як внутрішні, 
так і зовнішні чинники, що безпосередньо й у 
певних умовах опосередковано впливають на 
фінансовий стан такого закладу.

Система забезпечення економічної без-
пеки ВНЗ характеризується створенням 
складної, багаторівневої системи, еле-
менти якої проникають у всі сфери, рівні й 
напрями забезпечення поточної діяльності 
та сталого розвитку ВНЗ, а саме управ-
лінську діяльність, фінансово-економічну 
сферу, діяльність із забезпечення висо-
кого рівня науково-педагогічного складу й 
навчально-допоміжного персоналу, діяль-
ність щодо створення та розвитку навчаль-
ної матеріально-технічної бази, систему 
психологічного й інтелектуального відбору 
абітурієнтів, комплексну систему внутріш-
ньої безпеки, організацію внутрішньої та 
зовнішньої взаємодії під час забезпечення 
безпеки освітнього закладу. Сьогодні від-
сутні єдині науково обґрунтовані й емпі-
рично апробовані стандарти та методи 
управління вітчизняних ВНЗ в умовах ста-
новлення ринкової економіки в Україні, тому 
зовнішні й внутрішні загрози безпеці ВНЗ, 
особливо в умовах посиленої конкуренції, 
можуть взаємодіяти між собою, становлячи 
реальну комплексну небезпеку самим осно-
вам функціонування ВНЗ [3, с. 101].

Система фінансово-економічної безпеки 
покликана стати невід’ємною частиною забез-
печення сталого функціонування й розвитку 

ВНЗ. Усі суб’єкти цієї системи повинні брати 
активну участь в освітньому, виховному, 
економічному та інших робочих процесах. 
Принципове значення має те, що організато-
ром і керівником системи безпеки освітнього 
закладу має бути його перший керівник, 
а учасниками системи безпеки – весь без 
винятку персонал, а саме засновники, профе-
сорсько-викладацький, навчально-допоміж-
ний, адміністративний персонал, споживачі 
освітніх, науково-дослідних робіт і послуг, а 
також контрагенти, тобто замовники робіт і 
послуг, споживачі.

Заходи щодо забезпечення безпеки вищих 
навчальних закладів повинні бути спрямовані 
на збереження наявних ресурсів, викорис-
товуючи контрзаходи, які володіють вразли-
вістю; зменшення ризику від втрати ресурсів, 
протидіючи джерелам небезпек, що створю-
ють загрози й збільшують ризик втрати ресур-
сів, впливаючи на вразливі місця контрзахо-
дів [4, с. 295].

Виділення фінансово-економічної безпеки 
вищих навчальних закладів як найважливі-
шого елементу комплексної безпеки зумов-
лено такими обставинами:

– необхідність врахування нових факторів 
у вирішенні завдань забезпечення економіч-
ної безпеки ВНЗ у змінених соціально-еконо-
мічних та інституційних умовах;

– важливість урахування специфічних осо-
бливостей економіки освіти у вирішенні про-
блем безпеки ВНЗ;

– необхідність практичної можливості оці-
нити ступінь економічної стійкості ВНЗ;

– потреба вдосконалення наявних і розро-
блення нових інструментів підвищення рівня 
економічної безпеки ВНЗ.

Загрози безпеки ВНЗ, запобігання яким 
перебуває в межах забезпечення економічної 
безпеки, становлять значну частину всього 
комплексу загроз функціонуванню та розви-
тку ВНЗ. До них належать такі:

– неефективне управління освітньою уста-
новою;

– зменшення кількості студентів через 
зниження рівня привабливості освітнього 
закладу;

– недостатня захищеність інформації, 
що становить комерційну таємницю вищого 
навчального закладу;

– зниження якісного рівня науково-педаго-
гічного складу;

– корупція серед частини науково-педаго-
гічного складу та навчально-допоміжного пер-
соналу тощо.
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Заходи захисту із забезпечення економіч-
ної безпеки вищих навчальних закладів охо-
плюють практично всі сфери діяльності освіт-
ньої установи:

– інформаційно-аналітичне забезпечення 
підприємницької діяльності ВНЗ;

– маркетингові дослідження в галузі освіти 
й науково-дослідницької діяльності;

– дослідження надійності, економічної стій-
кості й фінансової спроможності ВНЗ і його 
структурних підрозділів;

– управління фінансовими й іншими під-
приємницькими ризиками в повсякденній 
діяльності та в умовах дії несприятливих біз-
нес-факторів;

– професійний підбір кадрів, робота з 
контрагентами;

– спеціальне управління персоналом;
– інформаційно-аналітичний супровід гос-

подарських контрактів для мінімізації ризиків 
їх невиконання;

– взаємодія з контрольними й державними 
органами [5, с. 2–3].

Важливе місце у формуванні додаткових 
ресурсів задля фінансування потреб ВНЗ 
посідає наукова діяльність. Реалізація інно-
ваційного наукового продукту водночас є пер-
спективною формою інтеграції освітньої та 
наукової діяльності в європейський простір 
[6, с. 4–5].

Основною метою економічної безпеки ВНЗ 
є забезпечення його стійкого та ефективного 
функціонування в поточному періоді та в пер-
спективі.

В основу забезпечення економічної безпеки 
ВНЗ має бути покладено системне поєднання 
її складових компонентів. Так, на нашу думку, 
об’єктами економічної безпеки ВНЗ виступа-
ють фінансові та матеріальні ресурси, освітня 
діяльність, процес управління діяльністю 
вищого навчального закладу, а суб’єктами на 
макрорівні виступає держава в особі органів 
державного управління, на мезорівні – органи 
місцевого самоврядування, на макрорівні – 
споживачі освітніх послуг та суспільство. 
Доцільно виділити такі принципи забезпе-

Таблиця 1
Принципи забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів
Принцип Характеристика

Макроекономічний рівень
Нормативно-правового 
регламентування еко-
номічної безпеки ВНЗ

Формування нормативно-правового поля здійснення діяльності

Законності Забезпечення прозорих та рівних правил економічної поведінки; 
гарантування державою прав власності

Оптимального розмі-
щення та використання 
фінансових ресурсів

Забезпечення ефективного функціонування на основі використання 
інструментів фінансово-кредитної політики

Публічності та прозо-
рості

Забезпечення прозорої регуляторної політики та взаємовідносин 
між ВНЗ та владою

Оптимізації фіскаль-
ного навантаження

Зниження податкового тиску та забезпечення адекватності податко-
вого навантаження фінансовим можливостям ВНЗ

Стабільності Забезпечення стабільності економічної та політичної ситуації в дер-
жаві

Мікроекономічний рівень

Попередження Своєчасного виявлення та попередження внутрішніх та зовнішніх 
загроз

Комплексного застосу-
вання ресурсів і коштів

Використання всіх наявних у розпорядженні ВНЗ ресурсів і коштів 
для забезпечення економічної безпеки

Технологічності та кон-
курентоспроможності

Забезпечення технологічної незалежності та високої конкуренто-
спроможності освітніх послуг

Координації і взаємодії
Застосування координаційних і взаємоузгоджених дій усіх струк-
турних підрозділів ВНЗ із метою забезпечення необхідного рівня 
економічної безпеки

Компетентності Забезпечення професійного рівня працівників щодо вирішення 
питань економічної безпеки

Системності Врахування всіх факторів, які здійснюють вплив на безпеку ВНЗ
Джерело: складено автором
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чення економічної безпеки ВНЗ, беручи до 
уваги макро- та мікроекономічні рівні (табл. 1).

Дослідження теоретико-методологічного 
базису та сутності механізму забезпечення 
економічної безпеки дало змогу розкрити суть 
поняття «механізм забезпечення економічної 
безпеки вищого навчального закладу», дослі-
дити процес його розбудови та функціону-
вання, а також зробити авторський висновок 
про те, що механізм забезпечення економіч-
ної безпеки вищого навчального закладу – це 
стан його стабільного розвитку, що забезпе-
чений максимально ефективним викорис-
танням усіх наявних кадрових, інтелектуаль-
них, інформаційних, фінансових ресурсів 
і менеджменту. Це дає змогу забезпечити 
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз 
складного динамічного середовища, а також 
забезпечує високий рівень його конкурентоз-
датності та ефективне функціонування в май-
бутньому.

З метою забезпечення економічної безпеки 
ВНЗ необхідно постійно здійснювати оцінку 
рівня економічної безпеки, виявляти загрози 
та розробляти своєчасні заходи щодо попе-
редження та нейтралізації загроз.

Схематично розглянутий підхід щодо фор-
мування системи економічної безпеки ВНЗ 
наведено на рис. 1.

Досліджуючи підходи до оцінки рівня еко-
номічної безпеки ВНЗ, слід відзначити, що в 
економічній літературі містяться методичні 
підходи, які є схожими та взаємообумовлюю-
чими, а також такі, що принципово різняться 
за способом та узагальненим показником 
оцінки її рівня. Перша група – традиційні 
методи, що застосовуються для оцінки рівня 
економічної безпеки ВНЗ і стосуються розра-
хунку показників, які характеризують рівень 
прибутковості, ефективності використання 
ресурсів, фінансової стійкості, конкуренто-
спроможності [7, с. 18–20]

Щодо другої групи, тобто саме нетрадицій-
них методичних підходів до оцінки рівня еко-
номічної безпеки, то найбільш прийнятними 
в контексті оцінювання економічної безпеки 
ВНЗ є оцінка рівня, яка базується на спів-
відношенні величини необхідних інвестицій і 
ресурсів, необхідних для їх інвестиційної під-
тримки; визначення ринкової вартості та еко-
номічної захищеності капіталу ВНЗ; оцінка 
масштабів економічної злочинності тощо.

Рис. 1. Система економічної безпеки ВНЗ
Джерело: розроблено автором
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Узагальнюючими елементами системи 
«економічна безпека ВНЗ» є розробка та 
впровадження економічної стратегії, яка 
передбачає суттєве посилення економічної 
безпеки, розвиток науково-інтелектуального 
потенціалу, посилення фінансової безпеки, 
забезпечення інформаційної безпеки, погли-
блення інтеграційних взаємовідносин; підви-
щення рівня конкурентоспроможності вищого 
навчального закладу [8, с. 175].

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, у сучасних умовах ефективний 
розвиток ВНЗ та їх фінансово-економічна 

безпека не можуть бути досягнуті лише 
за наявності високого інтелектуального 
потенціалу нації, яким володіє Україна. 
Отже, забезпечення необхідного рівня еко-
номічної безпеки ВНЗ сприяє економічному 
зростанню держави, підвищенню конкурен-
тоспроможності економіки, поліпшенню 
експортного потенціалу, формуванню раці-
ональної галузевої структури, поліпшенню 
рівня життя та доходів населення, зрос-
танню інвестиційної привабливості еконо-
міки, що позитивно впливає на національну 
безпеку України.
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Стаття присвячена актуальним питанням ефективності функціонування промислових підприємств в умо-
вах об’єднань територіальних громад. Визначено основні проблеми територіального розвитку України та фак-
тори, що впливають на фінансову і господарську стабільність підприємств, а на їх основі сформовано першо-
чергові завдання, які необхідно вирішити для підвищення конкурентоздатності як окремих підприємств, так 
і територіального об’єднання загалом. Запропоновано організаційно-економічний механізм реалізації ефек-
тивного територіального розвитку України.
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Статья посвящена актуальным вопросам эффективности функционирования промышленных предпри-
ятий в условиях объединений территориальных общин. Определены основные проблемы территориального 
развития Украины и факторы, влияющие на финансовую и хозяйственную стабильность предприятий, а на 
их основе сформированы первоочередные задачи, которые необходимо решить для повышения конкуренто-
способности как отдельных предприятий, так и территориального объединения в целом. Предложен органи-
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The article is devoted to topical issues of efficiency of industrial enterprises in conditions of association territo-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Забезпечення конкурентоспромож-
ного розвитку підприємств та ефективності 
функціонування в умовах об’єднання терито-
ріальних громад з урахуванням дії всіх тери-
торіальних чинників неможливе без розробки 
та застосування організаційно-економічного 
механізму управління, який впливає на ці 
процеси. А ефективний розвиток суспіль-
ства передбачає стабільне функціонування 

всіх галузей економіки в масштабах України, 
виробничої і невиробничої сфер, а також їх 
висхідний, поступальний рух. Для послідов-
ного і логічного розгляду цих завдань необхідно 
провести глибоке дослідження цих проблем 
та проблем управління через вплив організа-
ційно-економічних та технологічних чинників 
на фінансову та господарську стабільність 
функціонування підприємств в умовах добро-
вільного об’єднання територіальних громад. ЕК
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналізуючи наукову літературу, можна 
відзначити, що автори по-різному трактують 
поняття «стабільність», «конкурентоспромож-
ність», «стійкість», «сталість розвитку» в кон-
тексті понять «господарство», «об’єднання», 
«територіальна громада», «регіон» тощо.

В економічній літературі немає єдиного, 
комплексного визначення поняття ефектив-
ності функціонування підприємства в умовах 
добровільного об’єднання територіальних гро-
мад, господарської і фінансової стабільності. 
Російські автори А.Д. Шеремет і Р.С. Сайфу-
лін під фінансовою стабільністю розуміють 
стан рахунків підприємства, що характеризує 
його постійну платоспроможність. Забезпече-
ність запасів і затрат джерелами формування 
є сутністю фінансової стійкості, тоді як плато-
спроможність виступає її зовнішнім проявом 
[1, с. 257]. Українські автори Є.В. Мних та 
І.Д. Ференц додають, що запас джерел влас-
них коштів – це запас фінансової стійкості 
підприємства, але за умови, що його власні 
кошти перевищують позичені [2, с. 123].

А.І. Ковальов, А.Н. Кожевникова та В.П. Прі-
валов розглядають поняття «фінансова стій-
кість» як фінансову незалежність підприєм-
ства, його здатність маневрувати власними 
засобами, достатню фінансову забезпече-
ність господарської діяльності. М.Я. Коробов 
вважає, що про фінансову стійкість підприєм-
ства можна говорити тільки тоді, коли пара-
метри діяльності підприємства та розміщення 
його фінансових ресурсів відповідають крите-
ріям позитивної характеристики фінансового 
стану [3, с. 254]. В.І. Іваненко та М.А. Болюх 
у своїй книзі «Економічний аналіз господар-
ської діяльності» стверджують, що фінансова 
стійкість відображає такий стан його фінан-
сових ресурсів, за якого підприємство здатне 
забезпечити безперебійний процес виробни-
цтва та реалізації продукції, а також затрати 
на його розширення й оновлення [4].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Усі ці та інші аналітичні 
дослідження демонструють розрив у поняттях 
між конкурентоспроможністю підприємства і 
господарською стабільністю території (регі-
ону) та ототожнюють поняття конкурентоспро-
можності і стабільності його господарського 
комплексу. Водночас причини, що зумовлю-
ють невідповідність належного рівня фінан-
сової стійкості, можуть бути різними і зале-
жати від успішності господарської діяльності 
безпосередньо підприємства. Найчастіше 
фінансові ускладнення виникають унаслі-

док не лише низької організації виробництва 
загалом, але й перш за все через відсутність 
сприяння їм територіальних органів управ-
ління в реалізації таких функцій:

– накопичення невиправданих (понаднор-
мативних) залишків товарно-матеріальних 
цінностей на складах підприємства;

– зриви у ресурсному забезпеченні про-
грами виробничої діяльності;

– затримка реалізації продукції;
– зниження рентабельності виробництва;
– втрата обігових коштів через невиважені 

управлінські рішення;
– вилучення коштів у підприємства адміні-

стративним, судовим, податковим або інфля-
ційним шляхом;

– банкрутство боржників, зростання конку-
рентного тиску закордонних компаній, збитки 
від стихійних лих, зміна митних процедур 
тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Таким чином, необхідно визна-
чити основні проблеми територіального роз-
витку України та фактори, що впливають на 
фінансову і господарську стабільність підпри-
ємств, сформувати пріоритетні напрями під-
вищення конкурентоздатності як окремих під-
приємств, так і територіального об’єднання 
загалом, а також запропонувати та обґрун-
тувати організаційно-економічний механізм 
реалізації ефективного територіального роз-
витку України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На нашу думку, усі чинники, що впли-
вають на рівень господарської і фінансової 
стабільності підприємства, можна поділити 
на дві великі групи: тактичні та стратегічні, 
які мають пряме відношення до механізму 
ефективності функціонування господарського 
комплексу регіону в умовах повного розра-
хунку.

До тактичних чинників слід віднести ті, які 
впливають на рівень господарсько-фінансо-
вої стабільності конкретних підприємств та 
добровільного об’єднання громадян. До стра-
тегічних чинників належать ті, які впливають 
на досягнення певного рівня господарсько-
фінансової стабільності у перспективі. Крім 
цього, до них слід віднести помилки у стра-
тегії управління, політиці фінансування тощо.

Чинники, які впливають на фінансову 
стійкість, можна поділити на внутрішні та 
зовнішні. Відповідно до цього можна визна-
чати внутрішню та зовнішню фінансово-гос-
подарську стабільність. Внутрішня господар-
сько-фінансова стабільність як підприємства, 
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так і територіальної одиниці відображає такий 
стан його ресурсного потенціалу, матері-
ально-речової та вартісної структур вироб-
ництва і таку його динаміку, за наявності якої 
забезпечуються стабільно високі результати 
господарсько-фінансового функціонування.

В основі досягнення внутрішньої стабіль-
ності як підприємства, так і територіального 
об’єднання лежить своєчасне і гнучке управ-
ління внутрішніми та зовнішніми чинниками 
його діяльності.

Зовнішня стабільність характеризується 
стабільністю економічного середовища, в 
якому здійснюються господарська діяльність 
підприємства. Вона досягається шляхом 
регулювання макроекономічних показників 
ринкової економіки.

Таким чином, стабільним можна вважати 
такий господарюючий суб’єкт, який за рахунок 
власних ресурсів та з урахуванням впливу 
економічних, соціальних та організаційних 
чинників забезпечує безперебійність процесу 
виробництва та реалізації продукції, здійснює 
постійне поступальне розширення й онов-
лення виробництва та оптимізує використання 
ресурсів, забезпечуючи при цьому ефек-
тивний територіальний розвиток держави.

Важливою умовою конкурентоздатності 
територіальної одиниці та підприємств у рин-
кових госпрозрахункових умовах та основою 
поступального розвитку є його господарсько-
фінансова стабільність, що формується під 
впливом різних техніко-економічних, органі-
заційних та соціальних чинників. Стабільність 
фінансового стану як підприємства, так і тери-
торіального об’єднання забезпечується за 
умови безперервного виробництва, реалізації 
товарів, робіт і послуг, а також одержання при-
бутку, який покриває усі витрати та дає змогу 
рефінансувати частину прибутку у його розви-
ток. Тобто фінансова стабільність передбачає 
таку систему організації руху грошових пото-
ків, яка забезпечить постійне перевищення 
доходів над витратами та збереження відпо-
відної господарської стійкості.

Отже, достатній рівень фінансової стабіль-
ності досягається за умови, коли підприємство 
достатньо забезпечене власними засобами, 
ефективно їх використовує, враховуючи осо-
бливості господарювання в умовах об’єднань 
територіальних громад. Таким чином, висо-
кий рівень господарсько-фінансової стабіль-
ності як підприємства, так і територіального 
об’єднання можна визначити як результат 
цілеспрямованої раціональної діяльності 
господарських структур за умови забезпече-

ності підприємства власними ресурсами. При 
цьому рівень фінансової стабільності має тіс-
ний зв’язок не лише з ефективністю вироб-
ництва, але й з його прибутковістю. Оскільки 
зменшення обсягів виробництва, висока собі-
вартість продукції та збитковість безпосеред-
ньо впливають на фінансовий стан і порушу-
ють господарську стабільність підприємства.

З цього випливає, що господарсько-фінан-
сова стабільність підприємства – це резуль-
тат цілеспрямованої управлінської діяльності, 
ефективне використання та раціональне 
застосування і розміщення власних засобів 
та фінансових ресурсів з урахуванням еконо-
мічних, соціальних та організаційних чинників 
територіального розвитку.

Враховуючи вищезазначене, необхідно 
спрямувати усі зусилля на глибокий ана-
ліз причин виникнення кризової економічної 
ситуації не лише в країні, але й в кожному 
окремому об’єднанні територіальних гро-
мад. Такий аналіз повинен відобразити як 
теоретичні, так і практичні питання наукового 
обґрунтування процесів гармонізації інтере-
сів діяльності суспільства з вимогами законів 
природи на основі ефективного використання 
природно-ресурсного потенціалу та подаль-
шого забезпечення ефективного територіаль-
ного розвитку суспільства.

Розробка перспективного територіального 
соціально-економічного розвитку України 
потребує формування організаційно-еконо-
мічного механізму ефективності функціону-
вання промислових підприємства в умовах 
об’єднань територіальних громад (рис. 1) [5].

Проблема територіального розвитку Укра-
їни поєднує в собі три важливі взаємообумов-
лені аспекти, а саме економічний, соціальний 
та організаційно-технічний. Сталий розвиток 
базується перш за все на довгостроковому 
моніторингу та аналізі навколишнього серед-
овища і виробничих процесів, а також про-
цесів соціально-економічного розвитку не 
лише суспільства в їх взаємозв’язку, але й 
кожного конкретного підприємства і терито-
ріального об’єднання. Проте наявна система 
моніторингу є недосконалою, обмеженою, 
незіставною і базується лише на статистич-
них даних, які не відображають реалії еконо-
міки. Статистичні дані лише накопичуються, 
на основі них не проводиться аналіз, який 
міг би показати основні негативні тенденції 
та бути основою для прогнозу та розробки 
пропозицій подолання тривалої економічної 
кризи. Тому результати такого моніторингу 
не можуть бути базою для підготовки науко-
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вих розробок для ефективного територіаль-
ного розвитку країни.

На даному етапі сталий розвиток для 
України загалом можна розглядати як про-
цес забезпечення задоволення мінімально 
необхідних потреб усіх членів суспільства за 
умови збереження поступального розвитку 
економіки країни з урахуванням економічних, 
соціальних та організаційних особливостей 
кожного територіального утворення.

Враховуючи особливості сучасного стану 
України, основними пріоритетами адміністра-

тивно-територіальної реформи та економіч-
ного розвитку слід визначити:

1) економічне зростання – функціонування 
ефективної економіки та оптимального спо-
живання ресурсів;

2) соціальну справедливість – встанов-
лення рівності громадян перед законом; 
забезпечення якості життя та зайнятості;

3) сприятливий інвестиційний клімат – 
забезпечення притоку інвестиційних ресурсів;

4) інновації та НТП – впровадження нових 
технологій;

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм ефективності функціонування 
промислового підприємства в умовах об’єднань територіальних громад
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5) раціональне ресурсокористування – 
створення системи гарантій збереження 
ресурсів для майбутніх поколінь.

Для забезпечення адміністративно-терито-
ріальної реформи та економічного розвитку в 
усіх сферах виробничо-господарської діяль-
ності як для конкретного підприємства, так і 
для територіального об’єднання головними 
завданнями є:

– забезпечення збалансованості економіки 
добровільного об’єднання територіальних 
громад з урахуванням їх природно-ресурс-
ного потенціалу та виробничих потужностей;

– дотримання економічних, соціальних 
та екологічних норм під час реформування, 
розвитку наявних та створення нових вироб-
ництв;

– інноваційний розвиток та модернізація 
виробництва, підвищення якості продукції;

– забезпечення соціальних норм та гаран-
тій.

Пріоритетним напрямом реформування еко-
номіки повинно стати формування ефективної 
енергетичної системи, впровадження енерго- 
та ресурсозберігаючих технологій, змен-
шення енергоємності виробництва. Основ- 
ними завданнями у сфері енергозбереження є:

– модернізація, реконструкція і заміна тех-
нологій, що сприятиме зменшенню енергови-
трат;

– використання альтернативних джерел 
енергії;

– розробка та впровадження нових норм 
використання енергії, зокрема зміна тарифної 
політики.

Принциповими рисами організаційно-еко-
номічного механізму реалізації в Україні (як 
для конкретних підприємств, так і для терито-
ріального об’єднання) адміністративно-тери-
торіального розвитку є:

– державне регулювання процесу територі-
ального розвитку, максимальне використання 
власних можливостей економіки України, 
особливо її природних сировинних ресурсів, 
виробничого, науково-технічного та інтелек-
туального потенціалу;

– врахування конкретної ситуації, у якій 
буде здійснюватись процес територіального 
розвитку, визначення пріоритетів і включення 
їх до плану на кожний рік відповідно до фінан-
сових можливостей держави;

– поєднання державного впливу з ринко-
вими формами територіального розвитку, 
стимулювання якісних змін шляхом позачер-
гового фінансування, кредитування, матері-
ально-технічного та валютного забезпечення, 
надання економічних пільг пріоритетам тери-
торіального розвитку.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
відповідно до ефективного територіаль-
ного розвитку України постає необхідність 
стабілізації суспільного виробництва, впро-
вадження нових господарських механіз-
мів функціонування виробничої сфери та 
сфери послуг, забезпечення їх господар-
ської та фінансової стійкості як кожного під-
приємства, так і кожного територіального 
об’єднання.

Ці та інші обставини зумовлюють необ-
хідність вивчення вищезазначених організа-
ційних, техніко-економічних та соціальних 
складових стабілізаційних процесів безпосе-
редньо на господарських об’єктах із вивчен-
ням і врахуванням виникнення причин галь-
мування розвитку економіки на сучасному 
етапі, розглядом соціально-економічної ситу-
ації з метою виявлення стабілізаційних еконо-
мічних чинників та використанням їх в умовах 
як підприємств, територіальних об’єднань, 
так і економіки України загалом.
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У статті досліджено динаміку розвитку аутсорсингу, зокрема, в Україні. Розглянуто місце України на світо-
вому ринку цих послуг та тенденції розвитку цієї сфери. Запропоновано основні наукові підходи до визначен-
ня цього поняття, визначено основні переваги та недоліки використання аутсорсингу на вітчизняних підпри-
ємствах. Проаналізовано теоретичні засади застосування аутсорсингу. За результатами оцінки підтверджено 
необхідність використання стратегії аутсорсингу на підприємствах, а також необхідність удосконалення укра-
їнського законодавства, яке його регулює. Виокремлено ринок ІT-аутсорсингу як найперспективніший та най-
розвинутіший у цій сфері.

Ключові слова: аутсорсинг, управління підприємством, ІT-сфера, виробничий аутсорсинг, законодавче 
підґрунтя, зниження витрат.

Тонюк М.А. АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ

В статье исследована динамика развития аутсорсинга, в частности, в Украине. Рассмотрены место Укра-
ины на мировом рынке этих услуг и тенденции развития данной сферы. Предложены основные научные 
подходы к определению этого понятия, определены основные преимущества и недостатки использования 
аутсорсинга на отечественных предприятиях. Проанализированы теоретические основы применения аутсор-
синга. По результатам оценки подтверждены необходимость использования стратегии аутсорсинга, а также 
необходимость совершенствования украинского законодательства, которое его регулирует. Выделен рынок 
ІT-аутсорсинга как самый перспективный и наиболее развитый в этой сфере.

Ключевые слова: аутсорсинг, управление предприятием, ІT-сфера, производственный аутсорсинг, за-
конодательная база, снижение затрат.

Tonyuk M.O. OUTSOURCІNG AS AN EFFECTІVE TOOL OF ENTERPRІSE FUNCTІONІNG
In the article there were explored the dynamics of outsourcing, particularly in Ukraine. Ukraine’s place on the 

world market for these services and trends in this area were reviewed. The basic scientific approaches were used 
to define the concept, the main advantages and disadvantages of outsourcing in Ukrainian companies were found. 
Theoretical principles of outsourcing were analyzed. The evaluation confirmed the need for outsourcing strategy in 
domestic companies, as well as the need to improve Ukrainian legislation in this area. IT-outsourcing market was 
determined as the most promising and developed in this area.

Keywords:  outsourcing, business management, IT-sphere, production outsourcing, legal framework, reduction 
of costs.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для створення підприємства необ-
хідні фінансові та людські ресурси, компе-
тентні співробітники, що іноді неможливо 
забезпечити «власними» зусиллями. Необ-
хідність пошуку альтернативного варіанта 
вирішення цього питання сприяє поширенню 
послуг аутсорсингу, послуг, які спрощують 
процеси прийняття рішень і управління під-
приємствами.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Українська асоціація підприємств 
ІТ-аутсорсингу України дає найкращу інфор-
мацію щодо ситуації в даній сфері на ринку. 

Більшість джерел є англомовними, адже в 
інших країнах аутсорсинг більш розвинений. 
Отже, вони мають більш достовірну інформа-
цію про нього.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Однак в більшості 
наукових публікацій майже не розкриваються 
переваги та недоліки аутсорсингу в аспекті 
стратегічного менеджменту підприємств, про-
блеми та можливості його розвитку в Україні.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Головними завданнями 
постають дослідження та розкриття концеп-
туальних засад і особливостей застосування ЕК
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аутсорсингу в управлінні підприємством, а 
також пошук шляхів удосконалення викорис-
тання людського потенціалу, впровадження 
нових управлінських інструментів для успіш-
ного виконання завдань, поставлених перед 
підприємством.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Аутсорсинг – це практика, в якій 
фізична особа або компанія виконує завдання, 
надає послуги або виробляє продукцію для 
іншої компанії, функції якої могли б бути або, 
як правило, виконуються всередині фірми. 
Аутсорсинг використовується компаніями, 
щоб скоротити витрати.

Окрім економії на трудових і накладних 
витратах, до причин компанії використову-
вати аутсорсинг включають поліпшену ефек-
тивність, велику продуктивність і можливість 
зосередитися на основних продуктах і функ-
ціях бізнесу. До того ж все більше компаній 
звертають увагу на провайдерів аутсорсингу 
як на інноваційні центри. Згідно з даними 
опитування 2016 року аутсорсингової компа-
нії “Deloіtte” 35% респондентів вважають, що 
вони зосереджені на вимірюванні інновацій 
доданої вартості в їх аутсорсингових партнер-
ських відносинах.

Однією з основних перешкод на шляху 
активного впровадження аутсорсингу на під-
приємствах України є відсутність визначення 
процесів аутсорсингу та їх нормативно-право-
вого регулювання, контролю та відповідаль-
ності за порушення.

Згідно зі ст. 6 Цивільного Кодексу України 
«сторони мають право укласти договір, який 

не передбачений актами цивільного законо-
давства, але відповідає загальним засадам 
цивільного законодавства» [1, с. 1].

А вже у ст. 627 «сторони є вільними в укла-
денні договору, виборі контрагента та визна-
ченні умов договору з урахуванням вимог 
Кодексу, інших актів цивільного законодав-
ства, звичаїв ділового обороту, вимог розум-
ності та справедливості» [1, с. 11].

Також важливим законом для аутсорсингу 
є Закон України «Про зайнятість населення», 
де в п. 5 ст. 50 сказано про заборону «залу-
чати до роботи працівників, що наймаються 
суб’єктами господарювання, які надають 
послуги з посередництва у працевлаштуванні, 
для подальшого виконання ними роботи на 
інших підприємствах, в установах та органі-
заціях у разі, коли у такого роботодавця про-
тягом року здійснено скорочення чисельності 
(штату) працюючих; не дотримано нормативу 
чисельності працівників основних професій, 
задіяних у технологічних процесах основного 
виробництва; передбачається виконання 
робіт у шкідливих, небезпечних та важких 
умовах праці, а також робіт за основними про-
фесіями технологічного процесу основного 
виробництва» [1, с. 3].

Статтею 39 Закону «Про зайнятість насе-
лення» передбачається доповнити новими 
нормами договір, якими встановлено строк, на 
який видається дозвіл на наймання працівни-
ків для подальшого виконання ними роботи в 
Україні в іншого роботодавця; строк, протягом 
якого приймається рішення про видачу такого 
дозволу або відмову у його видачі; визначено 

Таблиця 1
Переваги та недоліки аутсорсингу

Переваги Недоліки
Зниження вартості функцій, які переда-
ються Можлива втрата контролю над ресурсами

Покращення якості та надійності Зменшення продуктивності працівників
Надання можливості концентрації на осно-
вному процесі Виникнення витрат на процес передачі функцій

Можливість дізнатися про нові технології 
та ресурси Можливість випуску неякісних товарів

Ліквідація операційних витрат Загроза рейдерської атаки з боку аутсорсера

Більш швидкий вихід товарів на ринок Ризик потрапляння комерційної інформації до 
конкурента

Можливість створити більш ефективну 
систему управління

Відсутність чітких правил співпраці підприєм-
ства та аутсорсера

Зниження витрат на персонал за рахунок 
його зменшення

Необхідність співпраці лише з одним аутсорсе-
ром

Можливість виходу на нові ринку для під-
приємства Необхідність чіткого планування витрат

Завдання виконуються швидше і краще Новизна сфери аутсорингу в Україні
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підстави для відмови у видачі зазначеного 
дозволу та його анулювання, а також перед-
бачено, що видача, переоформлення, ану-
лювання дозволу, видача його дубліката здій-
снюється на безоплатній основі [1, с. 2].

Але, незважаючи на недосконалість зако-
нодавчої бази, що регулює аутсорсинг в Укра-
їні, існують такі причини його використання 
на підприємствах: низькі експлуатаційні та 
трудові витрати є одними з основних причин, 
з яких компанії обирають аутсорсинг. Аутсор-
синг дає змогу компаніям використовувати 
глобальну базу знань через максимізацію 
вигоди реструктиризації, зниження ризику, 
вільні внутрішні ресурси для інших цілей під-
приємства, доступність капітальних коштів. 
Усі переваги та недоліки наведено у табл. 1.

Вчені виділяють такі види аутсорсингу: 
аутсорсинг бізнес-процесів, виробничий аут-
сорсинг та географічний, який здійснюється 
через переведення частини бізнесу на трива-
лий термін в країни з нижчими витратами на 
виробництво. Спеціалісти Інституту аутсор-
сингу (The Outsourcіng Іnstіtute, USA) у своїх 
дослідженнях виділяють ІТ-аутсорсинг як 
лідера ринку сучасного аутсорсингу.
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Останні декілька років 
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Рис. 1. Основні гравці ІT-аутсорсингу

Відповідно до рис. 1 найвищий індекс при-
вабливості мають Індія, Китай та Малайзія: 
7,04; 6,15; 5,98 відповідно. Щодо України, 
то її індекс привабливості склав лише 5,03 
[8, с. 47].

ІT-аутсорсинг в Східній Європі дає змогу 
компаніям Західної Європи і Північної Аме-
рики отримувати загальні вигоди від часового 
поясу і культурної близькості країн. Такі кра-
їни, як Білорусь, Росія і Україна, є перспектив-
ними для розвитку ІT-аутсорсингу в Східній 
Європі.

ІТ-аутсорсинг в Східній Європі перебуває 
на підйомі через низьку вартість, але висо-
кокваліфіковану робочу силу, наявну в цьому 

регіоні, а також його географічну та культурну 
близькість.

Багато компаній вибирають традиційний 
аутсорсинг азіатських напрямів. Однак для 
розробки програмного забезпечення та без-
пеки потреби збільшуються, тому компанії 
почали віддавати перевагу географічно ближ-
чим партнерам.

У 2015 році кількість ІТ-фахівців, що пра-
цюють для ІTO компаній Центрально-Схід-
ної Європи (не включаючи Росію), досягла 
95,000, що на 9% більше для таких країн, як 
Україна [8, с. 45].

Протягом останніх 10 років Україна завдяки 
своєму потенціалу в ІТ-сфері посіла провідне 
місце на ринку ІТ-аутсорсингу. Саме тому кра-
їни Західної Європи та США віддають пере-
вагу Україні в сфері ІТ-аутсорсингу, а не іншим 
країнам Східної Європи. Доказом цього є те, 
що більшість компаній США має своє пред-
ставництво в Україні.

Зазвичай українські ІТ-спеціалісти мають 
офіси у Львові, Дніпропетровську, Одесі, Хар-
кові та у Києві. Згідно з рис. 2 можна сказати, 
розглядаючи великі міста України, що най-
більша кількість працівників (>10 000 ос.) пра-
цює в Києві, а найменша (<1 000 ос.) – в Одесі.
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Рис. 2. Кількість працівників в сфері 
аутсорсингу за 2015 рік в Україні, ос. [8, с. 28]

В сфері аутсорсингу Україну робить бажа-
ним та перспективним партнером активність 
та готовність до нових знань представни-
ків цього сектору. Серед найбільш відомих 
гравців ринку слід назвати таких, як «Інфор-
маційні Технології», «Інком», “GlobalLogіc 
Україна”, “Luxoft”, “АМІ”, «Сітронікс VERNA», 
«Арт-Мастер», “SoftServe”. При цьому недо-
статня оплата праці за ці послуги всередині 
країни спричинює виїзд спеціалістів закор-
дон. Відомо, що Польща займається пошуком 
ІТ-спеціалістів саме в Україні, а Німеччина 
використовує 6% всіх можливостей україн-
ського аутсорсингу. У 2016 році обсяг послуг, 
що надаються в Україні, досяг $1,1 млрд., 
а число ІТ-фахівців, що працюють в цій галузі, 
досягло 25 000 осіб [8, с. 28].
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Галузь ІТ-аутсорсингу України має низку 
переваг порівняно з конкурентами. Велика 
кількість історій існує про зарубіжні компа-
нії, які успішно створили свої R&D центри в 
Україні після невдалої спроби працювати з 
індійськими компаніями. Основними відмін-
ностями між роботою з українськими роз-
робниками та індійськими є орієнтований на 
результати підхід українських розробників, 
глибина їх участі в проектах, а також їх сильні 
математичні й технічні фони. Ці конкурентні 
переваги роблять українських програмістів 
найбільш ефективними в індустрії аутсор-
сингу (рис. 3).

Відповідно до рис. 4 з 2012 року аутсор-
синг та ІТ-аутсорсинг мали зріст, в якому 
ІТ-аутсорсинг перевищував зростання аут-
сорсингу загалом.

Що стосується виробництва, то цей ринок 
ще не сформований через низький рівень 
довіри до аутсорсингу та неспіввідношення 
ціни та якості послуг. Хоча деякі вітчизняні 
виробники домашнього текстилю розміщують 
замовлення в Китаї, закуповуючи матеріали 
в Україні та залишаючи за собою розробку 
колекцій, управлінські функції й продаж про-
дукції, мотивуючи це більш низькою вартістю 
робочої сили, ніж в Україні [4, с. 21].

Висновки з цього дослідження. Аутсор-
синг є одним з найефективніших способів 
ведення бізнесу, що сприяє впровадженню 
інновацій і покращенню інтеграційних зв’язків 
вітчизняних підприємств як у межах країни, 
так і поза нею; максимізації вигоди реструк-
тиризації підприємств; зниженню ризиків та 
вивільненню внутрішніх ресурсів для інших 
цілей підприємства.

На сучасному етапі господарювання Укра-
їна є менш пристосованою до умов, які дик-
тує ринок аутсорсингу, і це значно відобража-
ється на її показниках індексу привабливості 
(41-е місце зі значенням 5,03).

Рис. 3. Особливості ІТ-індустрії в Україні

Більше 1 000 ІТ-аутсорсинг компаній

+ 25 000 фахівців, зайнятих в ІТ-індустрії
аутсорсингу

Україна має більше 800 університетів і коледжів

Більшість українських ІТ-фахівців (70%) працює 
на американських або європейських клієнтів

Низка урядових ініціатив, запроваджених для 
підтримки і просування українцям ІT-індустрії

Україна є найбільшою в ІТ-індустрії аутсорсингу 
в Східній Європі

Темпи зростання галузі на 2016 рік становлять 20%

Рис. 4. Темпи зростання ринку аутсорсингу  
та ІT-аутсорсингу за 2009–2015 роки,  

млрд. дол. [8, с. 35]
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Основною перешкодою для розвитку аут-
сорсингу в українській економіці є недоско-
нала законодавча база. Ще однією перепо-
ною, яку необхідно відзначити, є недостатня 
інтеграція з ЄС.

Незважаючи на це, Україна має великі пер-
спективи у сфері ІТ-аутсорсингу порівняно 
із аутсорсингом загалом. За рахунок великої 
кількості висококваліфікованих та ефектив-
них працівників, яка з кожним роком швидко 
зростає, аутсорсингові підприємства стають 

більш привабливими для припливу інозем-
ного капіталу та інвестицій з боку ЄС та США.

Отже, ринок аутсорсингових послуг зна-
ходиться на стадії розвитку, а для каталізації 
його адаптивного процесу в Україні та подо-
лання наявних проблем необхідні редагу-
вання законодавства, що його регулює; залу-
чення іноземних інвесторів до українських 
підприємств, що ведуть аутсорсингову діяль-
ність в сфері ІТ; активна співпраця із закор-
донними фірмами.
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У статті викладено результати досліджень у сфері визначення сутності фінансової безпеки підприємства і 
конфліктів, які виникають в процесі кризових ситуацій на підприємстві. Проаналізовано наукові праці вчених і 
фахівців у цій галузі, визначено основні елементи кадрового менеджменту за кризової ситуації, джерела ви-
никнення конфліктів підприємства за кризової ситуації, а також поведінку персоналу відповідно до фаз кризо-
вого стану. Розглянуто стратегію ефективного втручання, здійснюваного менеджером щодо конструктивного 
управління конфліктами.

Ключові слова: конфлікти, управління конфліктом, кризова ситуація, підприємство, економічна безпека, 
фінансова безпека.

Топоркова И.В., Ткаченко О.И. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПО-
ВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье изложены результаты исследований в области определения сущности финансовой безопасности 
предприятия и конфликтов, которые возникают в процессе кризисных ситуаций на предприятии. Проанали-
зированы научные труды ученых и специалистов в этой области, определены основные элементы кадрового 
менеджмента по кризисной ситуации, источники возникновения конфликтов предприятия в кризисной ситу-
ации, а также поведение персонала в соответствии с фазами кризисного состояния. Рассмотрена стратегия 
эффективного вмешательства, осуществляемого менеджером, по конструктивному управлению конфликта-
ми.

Ключевые слова: конфликты, управление конфликтом, кризисная ситуация, предприятие, экономиче-
ская безопасность, финансовая безопасность.

Toporkova I.V., Tkachenko O.I. CONFLICT MANAGEMENT WITHIN CRISIS SITUATION IN ORDER TO IM-
PROVE FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISE

The article reveals the results of research in the field of defining the nature of enterprise’s financial security and 
management of conflicts, which arise within the company during the crisis situations. The research publications of 
scientists and experts in the mentioned field are analyzed, the basic elements of human resources management 
upon condition of the crisis situation are determined, the sources of conflict emergence within the company during 
the crisis and aspects of staff’s behavior in accordance to the phase of the crisis expansion are clarifying. A strategy 
of effective intervention, provided by the manager with regard to constructive conflict management, is under analysis.

Keywords:  conflicts, conflict management, crisis situation, enterprise, economic security, financial security.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток економіки, інтеграція Укра-
їни у світовий економічний простір, процеси 
глобалізації та викликане цим посилення 
конкуренції загострюють проблему збере-
ження фінансової стійкості підприємств як 
основи їхньої фінансово-економічної без-
пеки. Зовнішнє середовище функціонування 
суб’єктів господарювання стає ще більш дина-
мічним та невизначеним, спричиняючи значну 
кількість ризиків, небезпек та загроз (непла-
тоспроможність партнерів, недобросовісна 

конкуренція, недружні злиття і поглинання, 
комерційний шпіонаж, рейдерство тощо). Все 
це зумовлює потребу в ефективному управ-
лінні їх фінансово-економічною безпекою, 
вдосконаленні його методів та механізмів. 
Проте складність управління підприємством 
в кризовій ситуації обумовлена ще й такими 
факторами: по-перше, це загострення про-
блем, набуття ними іншої якості порівняно зі 
звичним режимом роботи, виникнення нових 
завдань щодо подальшого розвитку організа-
ції; по-друге, це виникнення конфліктних ситу- ЕК
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ацій на всіх рівнях управління підприємством 
та в колективі.

Необхідність управління конфліктами в 
кризових ситуаціях ставить перед керівни-
ками підприємств питання вирішення виника-
ючих проблем і налагодження діалогу в колек-
тиві. Водночас через загострення конфліктної 
протидії можна спостерігати часткову відсут-
ність позитивних взаємин між працівниками 
підприємства, зростає емоційна й духовна 
дистанція між ними, знижується мотивація 
до трудової діяльності. Тривалі, нерозв’язані 
конфлікти негативно впливають на міжосо-
бистісні стосунки, руйнують соціально-психо-
логічний клімат у середовищі підприємства, 
а невміння управляти конфліктами та знахо-
дити оптимальні шляхи та способи їх попе-
редження й розв’язання негативно познача-
ється на всіх учасниках трудової взаємодії.

Однією з проблем, яка вимагає особливої 
уваги, є ігнорування керівниками конфліктів, 
що виникають в колективі, і це неприпус-
тимо, оскільки може привести до помилкових 
дій в управлінні. Тому конфлікти необхідно 
аналізувати з позицій теорії організації, роз-
глядаючи її як комплекс відносин між органі-
заційними одиницями. Також характер вза-
ємних конфліктних протистоянь свідчить про 
те, що керівники підприємств не володіють 
достатньою мірою ефективними практичними 
способами управління конфліктом, тому їм 
повинна надаватися кваліфікована допомога 
спеціалістами-конфліктологами. Отже, керів-
ники і менеджери підприємств мають воло-
діти ґрунтовними знаннями, мати практичні 
вміння і навички щодо конструктивного управ-
ління конфліктами.

Проблема управління конфліктами 
суб’єктів господарювання була і є предметом 
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіж-
них учених.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми конфліктології намагаються 
вирішувати науковці різних галузей знань, 
зокрема вчені-економісти, серед яких слід 
назвати таких, як Т. Браткова, Л. Герасіна, 
А. Гриненко, І. Гришова, Л. Ємельяненко, 
Г. Захарчин, Ю. Запрудський, А. Ішмуратов, 
Л. Козер, В. Петюх, Н. Подольчак, Л. Торгова, 
М. Фоллет, М. Цюрупа. Ними розроблено 
моделі виявлення конфліктів, класифіка-
ції, джерела виникнення, фактори впливу та 
методи уникнення конфліктів, а також зни-
ження їх рівня.

Проблеми управління конфліктами, страте-
гії поведінки під час перебігу конфліктів, реко-

мендації щодо їх конструктивного розв’язання 
розглядали Н. Вишнякова, Д. Дена, А. Гірник, 
Х. Корнеліус, У. Мастенбрук, Є. Мелібруда, 
М. Мескон, Б. Уізерс, Ш. Фейр, В. Шейнов та 
інші науковці.

Дослідженням теоретико-методологічних 
основ управління конфліктами на підприєм-
ствах займалися такі вітчизняні і зарубіжні 
вчені, як, зокрема, О. Абаєва, С. Хименко, 
М. Станкін, В. Розанова, А. Зайцев, С. Зарвов-
ський, Д. Вольф, Т. Парсонс, К. Томас, Р. Зім-
мель, Л. Коузер, Р. Дарендорф, Р. Канн.

Головні підходи до визначення сутності 
поняття «фінансова безпека підприємства» 
у науковій літературі представлені такими 
науковцями, як, наприклад, О. Барановський, 
І. Мойсеєнко, Н. Реверчук, І. Бланк, К. Горя-
чева, П. Нікіфоров, С. Кучерівська, Р. Папє-
хін, А. Єпіфанов, О. Захаров, П. Притулов, 
С. Лаптєв, О. Кириченко, Н. Треньов. Про-
аналізувавши наведені визначення, бачимо, 
що, незважаючи на різницю у формулюванні, 
переважно сутність фінансової безпеки під-
приємства вчені розуміють або як фінансову 
стійкість, або як захищеність від загроз, або 
як і одне, й інше.

Проблемами вдосконалення організа-
ційних структур управління підприємствами 
щодо забезпечення безконфліктного управ-
ління внутрішніми фінансово-економічними 
взаємодіями на підприємствах займалися 
такі науковці, як, зокрема, Г. Скударь, В. Пан-
ков, Ю. Бакай, В. Сумін, А. Воронін, С. Мішин, 
М. Олехнович, Т. Макарова, О. Романова, 
А. Загорулько, Г. Раздобреєва, Л. Транченко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як показує проведений 
аналіз наукової літератури, сьогодні, незважа-
ючи на значну кількість наукових досліджень, 
присвячених проблемі управління конфлік-
тами, відсутній єдиний комплексний підхід, 
який би поєднував у собі виявлення, врегу-
лювання, а також запобігання конфліктів, які є 
домінуючими та причинними у кризовій ситу-
ації діяльності підприємств, для підвищення 
їх фінансової безпеки, а також мотивації і 
планування виробництва з метою управління 
фінансово-економічними взаємодіями на під-
приємствах на безконфліктній основі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз досліджень 
у сфері визначення сутності фінансової без-
пеки підприємства і конфліктів, які виникають 
в процесі кризових ситуацій на підприємстві.

Для досягнення зазначеної мети в роботі 
поставлено такі завдання: проаналізувати 
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сучасний стан фінансово-економічної без-
пеки підприємств України; проаналізувати 
сутність визначення фінансової безпеки та 
управління конфліктами, що висвітлені в нау-
ковій літературі; визначити основні елементи 
кадрового менеджменту за кризової ситуації, 
джерела виникнення конфліктів підприємства 
за кризової ситуації; обґрунтувати поведінку 
персоналу відповідно до фаз кризового стану; 
розглянути стратегію ефективного втручання, 
здійснюваного менеджером щодо конструк-
тивного управління конфліктами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. До фундаментальних умов існу-
вання держави, яка дбає про забезпечення 
нормального життя свого народу в серед-
овищі міжнародних і внутрішніх конфліктів, 
належить фінансово-економічна безпека. 
Сьогодні традиційне протистояння у суспіль-
стві замінене різними формами прихованого, 
зовні цивілізованого, однак фактично над-
звичайно цинічного протистояння, серед яких 
провідну роль відіграє використання арсе-
налу фінансових інструментів. А конфлікти, 
що мають фінансово-економічне підґрунтя, 
можуть переростати у специфічні протисто-
яння, названі гібридними війнами.

Водночас за допомогою загальновідомих 
економічних теорій не вдається ефективно 
аналізувати й прогнозувати процеси форму-
вання фінансової кризи, державного боргу, 
валютного курсу тощо. Тому за умов глобалі-
зації економіки й підвищення її вразливості до 
кризових явищ проблема фінансової безпеки 
України набуває першочергового значення.

Узагальнюючи творчий доробок вітчиз-
няних науковців із проблем економічної та 
фінансової безпеки варто відзначити, що у 
наукових працях О. Барановського фінан-
сова безпека виділена як важлива складова 
безпеки економічної [1; 2]. Сама ж фінансова 
безпека розглядається багатоаспектно з ура-
хуванням низки проблем, а саме грошового 
обігу, інфляційної та бюджетної безпеки, дер-
жавного боргу, валютних відносин, інвестицій 
тощо. Водночас О. Барановський пропонує 
широке коло ознак класифікації видів фінан-
сової безпеки й відповідних загроз.

Розглянемо деякі визначення фінансової 
безпеки, що висвітлені у науковій літературі. 
Під фінансовою безпекою деякі автори розу-
міють такий стан фінансової системи, який 
характеризується її стійкістю до негативних 
впливів, або стан фінансової системи, який 
забезпечує ефективність та стійкість еконо-
міки. В. Шлемко про фінансову безпеку гово-

рить так: це «такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 
податкової систем, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх 
і зовнішніх негативних впливів, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування наці-
ональної економічної системи та економічне 
зростання» [3].

Існують також інші погляди на фінансову 
безпеку, згідно з якими об’єктом захисту є не 
фінансова чи економічна система, а інтереси 
певних осіб. Такий підхід передбачає допус-
тимість навіть суттєвої трансформації фінан-
сової системи в інтересах людей, на проти-
вагу намаганням зберегти фінансову систему 
в наявній формі забудь-яких умов. Так, фінан-
сова безпека – це захищеність фінансових 
інтересів суб’єктів господарювання на усіх 
рівнях фінансових відносин, забезпеченість 
домашніх господарств, підприємств, орга-
нізацій і установ, регіонів, галузей, секторів 
економіки, держави фінансовими ресурсами, 
достатніми для задоволення їх потреб і вико-
нання наявних зобов’язань.

На думку О. Підхомного, проблеми фінан-
сової безпеки варто досліджувати передусім 
в контексті інтересів різних суб’єктів, а не з 
погляду збереження систем. Водночас серед 
дослідників відсутнє єдине бачення поняття 
інтересу. Загалом інтереси пов’язують з 
потребами, однак не ототожнюють з ними. 
Зокрема, існує трактування інтересу як сис-
теми потреб. Згідно з такими поглядами 
інтерес, відображаючи єдність всіх потреб, 
спрямований на відносини й життєві умови 
загалом, тоді як потреби орієнтовані на пред-
метні цілі. Також можна зустріти бачення 
інтересу як об’єктивного спонукального 
мотиву діяльності, як форми прояву потреби 
[4, с. 285].

До фінансових інтересів можна віднести ті, 
які пов’язані з фінансовими угодами. З одного 
боку, інтереси можуть бути чинниками виник-
нення й розвитку відносин, з іншого боку, 
характер фінансових відносин визначає 
рівень реалізації фінансових інтересів. Меха-
нізм їх поєднання визначається системою 
інститутів економічної системи. Загальними 
підходами до об’єднання інтересів є підпоряд-
кування й узгодження. Проте на практиці не 
вдається досягти повної відповідності інтер-
есів різних суб’єктів, що породжує конфлікти 
й проблеми безпеки, зокрема фінансової. 
За допомогою деяких прийомів управління й 
комунікації можна знижувати рівень невідпо-
відності інтересів.
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Варто відзначити, що світова економічна 
криза негативно вплинула на економіку Укра-
їни, це позначилося на стрімкому скоро-
ченні кількості прибуткових підприємств, на 
зменшенні експорту продукції, що пов’язано 
з низьким рівнем конкурентоспроможності 
продукції внаслідок значного фізичного і 
морального зносу основних фондів, низької 
інноваційної активності підприємств. Названі 
тенденції мають негативні соціально-еконо-
мічні наслідки, що виявляються в зниженні 
доходів і скороченні чисельності персоналу 
підприємств. Практика показує, що в таких 
умовах господарювання значно підвищується 
ймовірність виникнення конфліктних ситуацій 
на підприємствах. А отже, сучасні підприєм-
ства функціонують у досить несприятливих 
умовах, таких як нестабільність, мінливість 
навколишнього середовища, агресивний 
вплив на безпосереднє оточення, що призво-
дить до негативних результатів їх діяльності. 
Тому задля подолання негативних наслідків 
для підприємства необхідно впроваджувати 
заходи щодо фінансової безпеки.

І. Бланк розуміє під фінансовою безпекою 
підприємства «кількісно і якісно детерміно-
ваний рівень його фінансового стану, який 
забезпечує стабільну захищеність його прі-
оритетних збалансованих фінансових інтер-
есів від ідентифікованих реальних і потен-
ційних загроз зовнішнього і внутрішнього 
характеру, параметри яких визначаються на 
основі його фінансової філософії і створюють 
необхідні передумови фінансової підтримки 
його сталого розвитку в поточному й перспек-
тивному періоді» [5]. Р. Папехін фінансову 
безпеку визначає як певний стан фінансової 
стабільності, в якому повинно знаходитися 
підприємство для реалізації своєї стратегії, а 
також який характеризується можливістю під-
приємства протистояти зовнішнім і внутріш-
нім загрозам [6].

Отже, саме фінансова складова діяль-
ності є однією з найважливіших складових, 
без позитивних результатів якої неможливе 
успішне функціонування жодного підприєм-
ства. Таким чином, для впровадження заходів 
щодо підвищення фінансової безпеки підпри-
ємства необхідно розробляти напрями управ-
ління конфліктами в процесі кризової ситуації.

Динамічність зовнішнього середовища, 
зростання рівня конкуренції, невизначеність 
на багатьох ринках діяльності, збільшення 
частоти криз та рівня негативних кризових 
наслідків, боротьба між країнами за ринки 
та ресурси, активне політичне протистояння 

зумовлюють виникнення нових конфліктів та 
зростання їх рівнів та кількості. Усі перелічені 
чинники конфліктостворення лежать поза 
межами впливу та активної дії на них підпри-
ємств, а тому потребують їх постійного моні-
торингу та адекватного пристосування з боку 
організацій.

При цьому важливою є й суб’єктивна 
складова появи конфліктів, тобто відсут-
ність бажання у сторін конфлікту ідентифі-
кувати взаємні виграші від співпраці, можли-
вість недопущення конфліктів за мінімальних 
втрат, впевненість у правильності своїх цілей, 
принципів та переконань, асиметричність та 
моноцетричність корпоративної культури, 
індиферентність керівників до протікання 
конфліктних ситуацій, що призводить до 
незворотності негативних наслідків та зна-
чних втрат від дії конфліктів. Тому завдання 
менеджерів підприємств полягає в тому, щоб 
активно ідентифікувати можливі конфліктні 
ситуації, впливати на їх перебіг та намагатись 
отримати функціональні результати. Поперед-
ження конфлікту вимагає вміння управляти 
процесом вирішення конфліктної ситуації до 
того моменту, як вона переросте у відкрите 
протиборство.

Управління конфліктом – це здатність 
керівника побачити конфліктну ситуацію, 
осмислити її та здійснити попереджувальні дії 
щодо її вирішення.

Управління конфліктом як сфера діяль-
ності керівника має такі стадії: сприйняття 
конфлікту та первинна оцінка ситуації; дослі-
дження конфлікту та визначення його при-
чин; пошук шляхів вирішення конфлікту; здій-
снення організаційних заходів, спрямованих 
на подолання конфлікту.

Конфлікт в організації практично завжди 
помітний, оскільки має певні зовнішні про-
яви: високий рівень напруженості в колективі; 
зниження працездатності; погіршення вироб-
ничих і фінансових показників; зміна на гірше 
взаємин із постачальниками та покупцями 
тощо.

Іноді керівництво підприємств недооцінює 
наслідки конфліктів, що виникають між пра-
цівниками, а іноді ігнорує їх, що неприпус-
тимо, оскільки може привести до помилкових 
дій в управлінні. Необхідність управління кон-
фліктами в кризових ситуаціях ставить перед 
керівниками підприємств питання щодо нала-
годження діалогу в колективі. Якщо не знайти 
ефективного способу управління конфліктом, 
можуть утворитися умови, які заважають 
досягненню цілей: незадоволення, зростання 
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плинності кадрів і зниження продуктивності 
праці. Таким чином, зниження продуктив-
ності праці є дисфункціональним наслідком 
конфліктів на підприємстві, а тому особливої 
актуальності набуває проблема мінімізації 
конфліктів у фінансово-економічних взаємо-
діях на підприємствах. Для цього необхідно 
вдосконалення системи управління конфлік-
тами на підприємствах, тобто розробка такої 
організаційної структури управління, за якої 
всілякі конфлікти були б зведені до мінімуму.

Кадрова політика підприємства за кризової 
ситуації – це стратегія виведення його з цієї 
ситуації. Задачами кадрового менеджменту в 
процесі санації є збереження кадрів, талано-
витих і працездатних співробітників, а також 
створення умов для сприятливого спілкування 
в процесі роботи підприємства. Е.  Левицька 
запропонувала своє бачення щодо осно-
вних елементів кадрового менеджменту під 
час кризової ситуації підприємства: мотива-
ція, підбір персоналу, інформація, комуніка-
ція, постановка мети, підтримка в реалізації, 
розв’язання конфліктів [7, с. 94].

Враховуючи те, що характерною рисою 
кризового підприємства є наявність конфлік-
тів, слід очікувати, що вони виникають відразу, 
як тільки підприємство потрапляє в ситуацію 
фінансової нестабільності і невизначеності. 
Далі з поглибленням кризової ситуації кон-
флікти персоналу поглиблюються. Вони час-
тіше за все бувають міжособистими і між-
груповими (між співробітниками, службами, 
відділами, підрозділами).

Організаційний конфлікт може приймати 
безліч форм, але яка б не була природа 
конфлікту, менеджер повинен аналізувати 
його і управляти ним. До можливих джерел 
виникнення конфліктів за кризової ситуа-
ції на підприємстві можна віднести обмеже-
ність ресурсів, невизначеність перспектив 
росту, невизначеність в управлінні за появи 

нових задач, невизначеність в перспективі 
організації, зміни в ставленні менеджера до 
членів колективу, недостатній рівень про-
фесіоналізму, недостатню узгодженість та 
суперечність цілей організації різних служб, 
страх втратити роботу, зміну чи нечітке роз-
межування обов’язків і прав робітників, зміну 
умов мотивації, винність і відповідальність за 
кризу та її наслідки, психологічний феномен, 
нерозуміння некерованості зовнішніх зв’язків, 
поширення чуток та дезінформацію.

Крім того, поведінка працівників підприєм-
ства може змінюватися залежно від фаз кри-
зового стану підприємства. В табл. 1 показано 
зразкову поведінку персоналу в чотирьох 
фазах кризи підприємства.

Соціальна напруженість персоналу кри-
зового підприємства затримує вихід його з 
кризової ситуації і негативно позначається на 
проведенні санації.

Сучасна конфліктологія виділяє два осно-
вні типи вирішення конфлікту в організаціях.

1) Авторитарний тип, коли вирішення кон-
флікту здійснюється шляхом застосування 
владних повноважень. При цьому типі вирі-
шення конфлікту використовуються такі 
методи:

– переконання і навіювання, що практично 
невід’ємні, а керівник намагається використо-
вувати свої права, посадове положення, авто-
ритет і через диктат впливати на конфлікту-
ючі сторони силою логіки, фактів, особистого 
прикладу;

– силове погодження непримиримих інтер-
есів, спрямованих на зближення конфлікту-
ючих сторін, що дає змогу домогтися зняття 
напруженості у взаєминах;

– перетягування на свій бік певних струк-
тур, а саме авторитетних співробітників, 
профспілок тощо.

Основна перевага авторитарного типу 
вирішення конфлікту полягає в тому, що під 

Таблиця 1
Поведінка персоналу відповідно до фаз кризового стану [7, с. 100]

Контакти
Фази кризи

шок дефенсивний відступ визнання зміна
Зразкова поведінка персоналу підприємства

Міжособисті 
контакти і 
стосунки

Стрес, напруга, 
грубість. Контакти 
переважно при-
пинені.

Боязнь відчуження, 
агресія інциденти, від-
чуття образи, перева-
жання захисних реакцій.

Зміна стосун-
ків, взаємо-
розуміння.

Спільна робота, 
спільні стосунки, 
життєздатність, 
продуктивність.

Міжгрупове 
спілкування

Міжгрупове 
роз’єднання.

Відчуження, агресив-
ність, поляризація, 
напруженість.

Стосунки 
ґрунтуються 
на взаєморо-
зумінні.

Координація, 
синергізм.
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час його використання економиться час, а 
його головний недолік зводиться до того, що 
конфлікт при цьому не вирішується повністю, 
причини його не усуваються, а також можливе 
його повернення.

2) Партнерський тип вирішення конфлікту, 
за якого застосовуються конструктивні спо-
соби. Він використовується тоді, коли має 
місце конструктивна взаємодія керівника з 
конфліктуючими сторонами, він має до себе 
довіру, дотримується етики та коректності у 
спілкуванні; існує готовність до компромісу, 
здійснюється взаємний пошук рішень і виро-
блення взаємоприйнятних альтернатив.

Партнерський тип конфлікту має свої пере-
ваги. Він ближче до реального вирішення 
проблем, дає змогу знайти об’єднувальні 
чинники, тобто задовольнити (можливо, не 
завжди повністю) інтереси сторін.

Отже, в кожній організації дуже важливо 
прагнути до швидкого і повного вирішення 
конфліктів, інакше вони можуть стати перма-
нентними (постійними). Велике значення при 
цьому має створення сприятливої атмосфери 
співпраці, доброзичливих міжособистісних 
відносин членів колективу в процесі трудо-
вої діяльності, вміння відрізняти причини від 
приводів, обирати найбільш результативні 
способи вирішення конфліктів. Це одне з най-
перших завдань керівника організації. Адже 
ефективно управляти – це вміння створювати 
таку атмосферу, в якій з мінімальними втра-
тами реалізовувалися б поставлені перед 
організацією завдання.

Науковці пропонують запроваджувати 
стратегію ефективного втручання, здійсню-
ваного менеджером з конфліктів (зазвичай 
цю роль виконує менеджер по персоналу або 
психолог-конфліктолог). Стратегічне втру-
чання визначається декількома постулатами, 
тобто основними умовами врегулювання кон-
флікту. Назвемо основні з них:

1) завоювання авторитету в сторін;
2) визначення структури взаємовідносин 

сторін;
3) підтримка рівноваги сторін;
4) підтримка «оптимального» рівня інтен-

сивності конфлікту;
5) диференціація втручань за видами кон-

флікту;
6) деталізація конфлікту, конфронтація, 

синтез;
7) визначення процедур досягнення комп-

ромісу для кожної сторони, сприяння постій-
ному прогресу;

8) якість виконання консультантом такої 

функції управління, як контроль за процеду-
рою просування до вирішення конфлікту.

Запропонований підхід вирішення конфлік-
тів в кризовому режимі розглядає напрями 
формування такої найважливішої властивості 
організації в умовах ринку як виживання. Вод-
ночас менеджеру пропонується розширений 
диференційований арсенал втручань у неми-
нучі конфлікти між організаційними одини-
цями.

Висновки з цього дослідження. Фінан-
сова безпека підприємства виступає важли-
вим чинником його успішного функціонування. 
На жаль, однією з найбільш поширених при-
чин виникнення його нестабільної діяльності 
є наявність негативних наслідків впливу на 
фінансову безпеку як зовнішніх, так і вну-
трішніх чинників. Нині наслідки рецесійних 
тенденцій в українській економіці не лише 
виявляються в зменшенні частки прибуткових 
підприємств, але й мають яскраво вираже-
ний соціальний характер: скорочення чисель-
ності, доходів і споживчої спроможності пер-
соналу, що працює на підприємствах. Вказані 
негативні тенденції роблять несприятливий 
вплив на діяльність підприємства, внаслі-
док чого відбуваються конфлікти між різними 
рівнями управління, функціями управління, 
посадами тощо. Це пояснюється тим, що в 
непростих умовах фінансово-економічного 
реформування в Україні не всім підприєм-
ствам вдалося об’єднати виробничий і науко-
вий потенціал, зберегти кваліфіковані кадри, 
наростити обсяги виробництва й оволодіти 
всіма тонкощами сучасного менеджменту.

У таких умовах особливо яскраво виявля-
ються недоліки системи управління, зростає 
рівень незадоволення персоналу результа-
тами праці і політикою керівництва, що при-
зводить до підвищення конфліктогенного 
рівня на підприємствах. Отже, необхідна міні-
мізація конфліктів, пов’язаних з неузгодже-
ністю в управлінні, а для цього необхідний 
пошук нових форм управління.

Таким чином, виникає потреба в розробці 
нових підходів до управління фінансово-еко-
номічними взаємодіями на підприємствах 
в умовах кризових ситуацій. Підвищення 
фінансової безпеки підприємства має бути 
орієнтоване на мінімізацію конфліктних ситу-
ацій, оскільки всю увагу та сили керівництва і 
персоналу підприємств доцільно спрямувати 
на підтримку конкурентних позицій на ринку, 
а не на вирішення внутрішніх суперечностей 
у колективі, що зумовлює актуальність дослі-
дження.
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Стаття присвячена розробці шляхів реалізації конкурентних переваг для підприємств, які займаються по-
ширенням періодичних видань на ринку друкованих ЗМІ. Проаналізовано сучасний стан підприємств, що 
працюють у сфері друкованих ЗМІ, для основних гравців цього ринку (ДП «Преса» та «Укрпошта») запро-
поновано проект створення власних торгових точок та розроблено бізнес-план в середовищі Project Expert.

Ключові слова: періодичні видання, ЗМІ, бізнес-план, конкурентоспроможність, операційний план.

Трофимова Я.А., Геселева Н.В. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РА-
БОТАЮЩИХ НА РЫНКЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Статья посвящена разработке путей реализации конкурентных преимуществ для предприятий, занима-
ющихся распространением периодических изданий на рынке печатных СМИ. Проанализировано современ-
ное состояние предприятий, работающих в сфере печатных СМИ, для основных игроков этого рынка (ГП 
«Пресса» и «Укрпочта») предложен проект создания собственных торговых точек и разработан бизнес-план 
в среде Project Expert.

Ключевые слова: периодические издания, СМИ, бизнес-план, конкурентоспособность, операционный 
план.

Trofymova Y.A., Heseleva N.V. WAYS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OPERAT-
ING IN THE MARKET OF PRINTED MEDIA

The article is devoted to developing ways to realize competitive advantages for the companies involved in distri-
bution of periodicals in print media market. The current state of enterprises working in the print media, for the major 
players in the market (SE “Pressа” and “Ukrposhta”) proposed a project to create their own outlets and a business 
plan among Project Expert.

Keywords:  periodicals, media, business plan, competitive, operational plan.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Швидкий розвиток інтернет-техноло-
гій і поширення спектру пристроїв, які дають 
змогу увійти у “World Wide Web”, сприяють 
тому, що наше життя все більше пов’язано 
з віртуальним простором. Навіть сьогодні 
люди можуть забезпечити себе найнеобхідні-
шим, не виходячи з власних будинків. Серед 
найбільш поширених продуктів в Інтернет 
слід назвати інформацію і, отже, видавничу 
продукцію як в електронному, так і в папе-
ровому вигляді. Це змушує видавців розгля-
дати доцільність випуску паперових видань, 
а також необхідність розширення пропозицій 
електронних публікацій.

Актуальності у вже жвавій дискусії про 
майбутнє паперових книг додала глобальна 
фінансова криза. Підвищення вартості полі-
графічних матеріалів та послуг вплинуло на 

ціну публікацій і, відповідно, викликало змен-
шення числа споживачів. Частина видав-
ництв почала закриватися, деякі періодичні 
видання близькі до закриття або переходять 
до електронної форми випуску, шукають різні 
способи для збереження і реалізації платних 
послуг.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами підвищення конкуренто-
спроможності підприємств займалися багато 
українських та зарубіжних вчених, зокрема 
Л.Л. Антонюк, В.Г. Герасимчук, Ю.М. Лисен-
ков, Л.А. Стрий, Т.М. Циганкова, В. Олдер-
сон, Дж. Бємі, Ч. Гіп, Ж. Ламбен, Х. Олівер. 
Дослідженням питань у сфері ЗМІ займався, 
зокрема, медіа-аналітик А. Мірошніченко [5], 
який висунув гіпотезу щодо швидкого зане-
паду та зникнення друкованих видань. За 
його словами, фактори, що наближують і ЕК
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прискорюють кінець преси, пов’язані саме з 
технологічним прогресом. Багато з них є оче-
видними, бо відображають наявні переваги 
Інтернету, а саме оперативність, масовість, 
мультимедійність, мультиканальність, швид-
кість доставки інформації, в чому преса явно 
програє. За «теорію смерті газет» А. Мірош-
ніченка, онлайнові ЗМІ через чверть століття 
остаточно витіснять з медіаринку періодику. 
О. Куриленко [4] зазначає: «Інтернет занадто 
швидко увійшов до нашого медіа-життя. Тому 
виникає питання, що він витисне?» На думку 
дослідника ЗМІ Філіпа Майєра, це будуть тра-
диційні газети. Він так і назвав свою книгу – 
«Зникнення газет».

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потреби подальшого 
дослідження питання пов’язані з підвищен-
ням конкурентоспроможності ЗМІ в кризових 
умовах та в умовах викликів, пов’язаних з 
інтеграцією Інтернету в повсякденне життя.

У ХХІ столітті в інформаційному просторі 
України та світі загалом відбуваються доко-
рінні трансформації. Все більше людей від-
дають перевагу інтернет-виданням, аніж дру-
кованим. У тотальній інтернетизації вбачають 
загрозу подальшому існуванню преси.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження існу-
вання друкованих ЗМІ в цих умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Видавнича справа України за два 
останні десятиліття зазнала значних змін. 
Суттєво змінився інформаційний ринок. На 
додаток до радіо і телебачення все потужнішу 
роль почав відігравати Інтернет. Видавнича 
продукція набула функціонального значення і 
стала товаром. Розвиток галузі відбувається 
на тлі серйозної конкурентної боротьби перш 
за все з іноземним видавничим продуктом. 
Дедалі гострішими стають економічні про-
блеми видавничих підприємств. Скоротилися 
кількісні та знизилися якісні показники випуще-
ної друкованої продукції, зростає собівартість 
видань, зменшується купівельна спромож-
ність населення, слабшає інтерес до читання.

Сучасний стан справ у сфері поширення 
періодичних видань розглядаються на при-
кладі двох основних підприємств, які працю-
ють у цьому секторі, а саме на прикладі Дер-
жавного підприємства по розповсюдженню 
періодичних видань «Преса» та Українського 
державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта».

Так, згідно з даними, опублікованими у 
Пояснювальній записці до проекту фінан-

сового плану УДППЗ «Укрпошта», доходи 
заплановані у розмірі 267,5 млн. грн., що на 
6,3 млн. грн., або на 2,3% менше, ніж очіку-
вані дані за 2016 рік, а також на 7,6% більше, 
ніж план на 2016 рік. Відповідно до фактич-
них даних за 2015 рік зростання складатиме 
65,2 млн. грн., або 32,2%.

На ринку передплати та поширення пері-
одичних друкованих видань спостерігається 
поступове зниження попиту на послугу серед 
населення. Основною причиною такого стану 
справ є зростання цін та поширення ринку 
електронних видань. Враховуючи тенденцію 
заміщення паперових періодичних видань 
електронними ЗМІ та зважаючи на подальше 
проникнення Інтернету, експерти прогнозують 
скорочення українського ринку поширення 
передплачених періодичних видань.

У 2014 році обсяги періодичних друкованих 
видань знизились на 25,4%. За 2015 рік фак-
тичне зниження склало 21,9%, а за 2016 рік 
спостерігалося падіння обсягів на 14,5%, 
що обумовлено зниженням фінансування 
бюджетних підприємств та організацій на 
закупівлю періодичних друкованих видань за 
передплатою, платоспроможності населення, 
переходом на читання електронних видань та 
отриманням інформації через Інтернет.

Під час планування доходних надходжень 
на 2017 рік враховано зниження обсягів на 
1,4%.

Крім того, згідно з даними Державного під-
приємства по розповсюдженню періодичних 
видань «Преса», яке є підрозділом «Укрпо-
шти», кількість підписних вітчизняних і зару-
біжних періодичних видань на 2016 рік ско-
ротилося на 24,9% порівняно з 2015 роком, а 
саме до 11,822 млн. екз.

Кількість індексів українських видань на 
поточний рік скоротилася на 12% і склала 
2,985 тис. прим. (2,127 тис. найменувань). 
З них 42,9% складають газети, 55,7% – жур-
нали та видання журнального типу, 0,7% – 
книги, 0,7% – електронні видання.

Зменшення кількості видань в «Пресі» 
пояснюють двома факторами: припинення 
виходу видань до друку в зв’язку зі склад-
ною суспільно-економічною ситуацією; анек-
сія Криму та проведення АТО на сході країни 
(«мінус» близько 30 видань).

Але все ж таки незначні позитивні зру-
шення спостерігаються. За результатами 
передплатної кампанії на ІІ півріччя 2016 року 
відзначається зростання передплатного 
тиражу місцевих видань України (обласних, 
міських, міськрайонних і районних газет і жур-
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налів), станом на 1 липня 2016 року порівняно 
з початком року він збільшився на 1,2%. При 
цьому передплата на видання загальнодер-
жавної сфери поширення і книг зменшилася 
на 3,5% [9].

Проаналізувавши результати передплати 
за ІІ півріччя 2016 року, які були наданні 
ДП «Преса» та «Укрпошта», можна виділити 
два важливі показники: серед загальної кіль-
кості видань, які поширюються, на газети 
припадає 39%, на журнали – 60%, на книги 
та електронні видання – до 1%; питома вага 
передплатних тиражів за місцем випуску 
і сферою поширення має такі показники: 
загальнодержавні видання – 60%, місцеві – 
40%, зарубіжні – 0,02% [1].

Згідно з даними, що були оприлюднені на 
нараді 21 грудня 2016 року, яку ініціювала 
Українська Асоціація Медіа Бізнесу (попере-
дня назва – Українська Асоціація Видавців 
Періодичної Преси, УАВПП) проміжні резуль-
тати передплати на пресу в Україні показують 
високу лояльність аудиторії до улюблених 
газет та журналів. Так, станом на 20 грудня 
«Укрпошта» зібрала вже 98% передплати 
на місцеві видання порівняно з кількістю 
передплатників на початок року (на 1 січня 
2016 року). Для загальнонаціональних видань 
цей показник складає 92%, а в середньому по 
пресі – 94,5%.

У століття сучасних технологій з’явилась 
змога використовувати більш зручні способи 
для передплати – передплата онлайн. Та, 
попри явні зручності такого методу перед-
плати, видавці, які були об’єднані в Україн-
ську Асоціацію Видавців Періодичної Преси, 
зазначають: «Динаміка передплати онлайн 
дуже слабка – як на друковані, так і на елек-
тронні видання. Навіть незважаючи на те, що 
вартість електронної версії майже завжди є 
суттєво меншою від вартості передплати на 
друковане видання, кількість передплат саме 
на електронне видання є в декілька разів 
меншою від кількості передплат на друковане 
видання» [10].

Наприклад, журнал «LAN. Журнал сетевых 
решений», що виходить у друкованому 
вигляді, коштує 241,46 грн. на місяць, тоді як 
цей самий журнал в електронному вигляді – 
167,42 грн. [3].

Загальну динаміку зміни передплати за 
останні 3 роки (за даними [6]) подано в табл. 1.

Проаналізувавши Пояснювальні записки 
до проекту фінансового плану УДППЗ «Укрпо-
шта» на 2016 рік та 2017 роки, можна поба-
чити таку інформацію:
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– «чистий прибуток в 2016 році заплано-
вано у розмірі 40,9 млн. грн., що на 0,2% вище 
проти факту за 2015 рік та в 2 рази більше 
проти плану на 2015 рік» [7];

– «чистий прибуток в 2017 році заплано-
вано у розмірі 0,3 млн. грн.» [8].

Отже, видно, що запланований чистий при-
буток 2017 року у 40 разів менший за прибу-
ток 2016 року. Фахівці обґрунтовують це необ-
хідністю збільшення витрат на оплату праці з 
нарахуваннями за рахунок підвищення рівня 
законодавчо встановленого розміру мінімаль-
ної заробітної плати.

Оскільки підприємства, які досліджуються, 
а саме ДП «Преса» та «Укрпошта», є лише 
посередниками, а основний дохід отриму-
ють саме від посередницької діяльності, яка 
останнім часом значно зменшилась, то одним 
із варіантів збільшення прибутку є проект 
створення власних точок продажу (магазинів), 
в яких буде продаватися як власна продукція, 
так і та, яку поширюють дані підприємства.

Бізнес-план цього проекту побудовано в 
програмному середовищі Project Expert. Ана-
літична система Project Expert – платформа, 
яка дає змогу імітувати плановані інвестиційні 
рішення без втрати фінансових коштів, надати 
необхідну фінансову звітність потенційним 
інвесторам і кредиторам, обґрунтувати для 
них ефективність участі в проекті. Він неза-
мінний для створення і вибору оптимального 
плану розвитку бізнесу, опрацювання фінан-
сової частини бізнес-плану, оцінки інвести-
ційних проектів. Він дає змогу моделювати 
діяльність різних галузей і масштабів – від 

невеликих венчурних компаній до холдинго-
вих структур. Програма широко використову-
ється для бізнес-планування виробництва та 
надання послуг в банківському бізнесі, будів-
ництві, нафтовидобутку і нафтопереробці, 
транспорті, хімії, переробної та легкої про-
мисловості, машинобудуванні, аерокосмічній 
галузі, енергетиці [2].

Для створення проекту необхідно пройти 
кілька стадій. Необхідно обрати тривалість 
проекту, вказати перелік продукції, яку пла-
нують реалізувати, ввести дані, що характе-
ризують фінансово-економічний стан підпри-
ємства на початок проекту (грошові кошти, 
які необхідні для реалізації даного проекту; 
вартість оренди будівлі, в якій буде розташо-
ваний магазин, обладнання, необхідне для 
реалізації проекту, тощо).

Для подальшої розробки проекту ство-
рюється операційний план. В одному з його 
підрозділів зазначаються найменування 
продукції для продажу, її вартість, а також 
вказується, який обсяг продаж планується 
помісячно. Наприклад, комплект журна-
лів власного виробництва буде коштувати 
245,00 грн., а планується продавати щомі-
сячно близько 3 000 комплектів; комплект 
журналів “International journal of software 
engineering and knowledge engineering” 
матиме ціну 435,00 грн., запланований про-
даж близько 2  000 екземплярів.

Оскільки комплекти журналів будуть поста-
чатися до магазину з різних джерел, а саме 
власне з ДП «Преса» та з інших видавництв, 
необхідно передбачити видатки на закупку 

Рис. 1. Результати моделювання в середовищі Project Expert
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товару, а саме 5 445 000,00 грн. за журнали 
власного виробництва та 7 480 000 грн. за 
інші видання.

Завдяки широкому функціоналу програми 
Project Expert можна докладно розібрати і 
проаналізувати результати виконаного про-
екту. Так, за результатами моделювання чис-
тий прибуток на кінець проекту буде скла-
дати майже 85 000 грн., баланс готівки з 
1 000 000 на початку проекту збільшиться до 
1 563 000 грн. на кінець року, термін окупності 
становить 6 місяців.

Кінцеві результати проекту представлено 
на рис. 1.

Висновки з цього дослідження. Проана-
лізувавши сучасний стан галузі друкованих 
ЗМІ, можна спостерігати, що з кожним роком 
підприємствам, які займаються реалізацією 
друкованих ЗМІ, все важче утриматись на 
ринку. На це впливає низка факторів, а саме 
економічна криза, яка поступово призво-
дить до зубожіння населення; подорожчання 

самого випуску періодики, що зумовлене під-
вищенням цін на поліграфічні матеріали, тех-
ніку, тарифи на поставки тощо. Але найбіль-
шим викликом, що постає перед друкованими 
виданнями, є мережа Інтернет, оскільки все 
більше журналів відмовляються від друкова-
них версій і переходять до електронного виду.

Тому для того, щоб не допустити повного 
зникнення періодики, необхідно шукати шляхи 
підвищення її конкурентоспроможності, 
зокрема для головних постачальників друко-
ваних ЗМІ в Україні, таких як ДП «Преса» та 
«Укрпошта». Одним з таких шляхів може бути 
саме створення власних точок продажу пері-
одичних видань з поступовим збільшенням 
асортименту продукції, покращенням сервісу, 
розробкою маркетингової політики тощо.

Розробити бізнес-план такого проекту 
можна, зокрема, в програмному середовищі 
Project Expert, що дасть змогу запропонувати 
оптимальну модель бізнесу з урахуванням 
системи вхідних показників.
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У статті уточнено зміст поняття логістичної інфраструктури ланцюгів поставок та її складових. Встанов-
лено збільшення інвестування у країнах із розвиненою економікою в транспортну та інформаційну складові 
логістичної інфраструктури. Ідентифіковано ефекти від розвитку логістичної інфраструктури на мікро- мезо- і 
макрорівнях національної економіки.
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Фалович В.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
В статье уточнено содержание понятия логистической инфраструктуры цепей поставок и ее составляю-

щих. Установлено увеличение инвестирования в странах с развитой экономикой в транспортную и информа-
ционную составляющие логистической инфраструктуры. Идентифицировано эффекты от развития логисти-
ческой инфраструктуры на микро- мезо- и макроуровнях национальной экономики.

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, инвестиции, эффекты, уровни национальной эконо-
мики.

Falovycz V.A. USAGE OF MEANS OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN THE SUPPLY CHAIN
The meaning of the logistic supply chain infrastructure and its components has been clarified. The increased in-

vestment in developed economies in transport and information logistics infrastructure components has been estab-
lished. The effects on the development of logistics infrastructure at the micro, meso, and macro levels of the national 
economy have been identified.

Keywords:  logistic infrastructure, investment, effects, national economy levels.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Інфраструктура є невід’ємною 
частиною логістичних систем, і факт її від-
сутності або слабкої розвиненості зазвичай 
має значний негативний вплив на економіч-
ний розвиток певних об’єктів (зокрема, країн, 
регіонів, ланцюгів поставок, підприємств). 
Наслідком погіршення головних макропа-
раметрів сучасної системи підприємництва 
є другорядність у пріоритетах під час при-
йняття рішення стосовно розвитку логістич-
ної інфраструктури для приватних структур і 
часто декларативний характер для держав-
них. Недостатнім є також обсяг інвестиційних 
потоків на розвиток логістичної інфраструк-
тури в країні загалом та ланцюгах поставок 
зокрема. Ці об’єктивні тенденції знаходять 
своє відображення і в погіршенні викорис-
тання засобів логістичної інфраструктури в 
ланцюгах поставок.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Згідно з “Online Etymology Dictionary” 
слово «інфраструктура» отримало вжиток в 
англійській мові з 1887 року, а у французь-
кій – з 1875 року. Спочатку воно означало 

«установки, які складають основу для будь-
якої операції або системи».

Переважна частина досліджень з теорії 
логістичної інфраструктури в зарубіжній літе-
ратурі припадає на 1980–1990-ті роки (Д. Бау-
ерсокс, Д. Клосс, М. Купер) [1].

Ґрунтовним вивченням логістичної інфра-
структури займаються такі вітчизняні вчені, як 
Є. Крикавський [2; 3], Н. Чорнописька [3; 4], 
М. Довба [4], О. Сумець, Т. Бабенкова [5]. У їх 
працях виводиться змістове навантаження 
визначення поняття «логістична інфраструк-
тура», а також розглядаються її складові та 
умови функціонування.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
те, що взаємозалежність розвитку логістич-
ної інфраструктури й економічного розвитку 
певних об’єктів була неодноразово доведена 
науковцями, ідентифікація видів ефектів, що 
виникають у зв’язку з розвитком логістич-
ної інфраструктури в ланцюгах поставок, ще 
досліджена не достатньо. Потребує також 
уточнення сутність самого поняття «логіс-
тична інфраструктура» та її складових. ЕК
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Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є уточнення 
змісту поняття логістичної інфраструктура 
ланцюгів поставок та її складових; ідентифі-
кація видів ефектів, що виникають у зв’язку з 
розвитком логістичної інфраструктури в лан-
цюгах поставок.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Системи управління ланцюгами 
поставок (англ. Supply Chain Management, 
SCM) призначені для автоматизації та управ-
ління всіма етапами постачання підприєм-
ства, а також для контролю за товарорухом 
на підприємстві. Система SCM дає змогу зна-
чно краще задовольнити попит на продукцію 
компанії і знизити витрати на логістику і заку-
півлі. SCM охоплює весь цикл закупівлі сиро-
вини, виробництва і поширення товару.

Дослідники ланцюгів поставок, ідентифіку-
ючи мету запровадження SCM, зазначають, 
що це перш за все «максимізація загальної 
вартості, що створюється ланцюгом поста-
чання». Вони пропонують цю величину визна-
чати двома шляхами: 1) як різницю між тим, 
що клієнт готовий заплатити за продукт, і 
витратами, які в сукупності виникають у лан-
цюгу постачання; 2) як різницю між доходом, 
одержаним від клієнта, та сукупними витра-
тами у ланцюгу постачання («прибутковість 
ланцюга постачання») [6, с. 140].

Користувачі в кожній ланці ланцюга поста-
вок інтегрують всі аспекти логістики (Reichhart, 
Howleng, 2007):

1) внутрішня логістика зосереджується на 
відносинах, що пов’язують закупівлю, тран-
спорт, управління запасами з інформаційними 

системами, плануванням, виробництвом, 
інспекцією і доставкою вантажів у рамках єди-
ного процесу;

2) зовнішня логістика пов’язує спільні опе-
рації з субпідрядниками, продажами, управ-
лінням складом, розподільчими мережами, 
постачальниками послуг, підрядниками та клі-
єнтами [7]; це значить, що повноцінне функ-
ціонування ланцюга поставок неможливе 
без логістичної інфраструктури, тобто склад-
ських, транспортних, маніпуляційних, інфор-
маційних та інших засобів, які забезпечать 
можливість реалізації партнерських відносин 
у ланцюгу поставок та забезпечать його ефек-
тивне функціонування.

Інфраструктура є одним із ключових чин-
ників зростання логістики. Це випливає з 
контексту результатів опитування німець-
кою логістичною асоціацією 200 німецьких 
компаній у галузі промисловості, торгівлі та 
послуг з високою логістичною спорідненістю. 
За результатами опитування, проведеного в 
травні 2012 року, більше 90 відсотків логістич-
них компаній вважають, що майбутнє їх біз-
несу безпосередньо пов’язано з інвестиціями 
в інфраструктуру. З іншого боку, це означає, 
що відсутність інвестицій в інфраструктуру 
приводить до повільного зростання логістики 
і чинить негативний вплив на загальний еко-
номічний розвиток в Німеччині [8].

Слово «інфраструктура» було запозичене 
з французької мови, де воно означає «земля», 
«рідний матеріал під спорудженим тротуаром 
або залізницею». Воно є комбінацією латин-
ського префікса “infra”, що означає «нижче» і 
«структура». Військове використання термін 

Таблиця 1
Логістична інфраструктура

Автор Зміст поняття

О. Сумець, Т. 
Бабенкова [5]

Комплекс засобів просторово-часового перетворення логістичних потоків 
і сукупність підприємств різних організаційно-правових форм, котрі мають 
єдині функціонально-логістичне призначення й управління та володіють 
визначеними загальними характеристиками.

М. Довба,  
Н. Чорнописька  

[4, c. 24]

Система засобів просторово-часового перетворення логістичних потоків 
(матеріальних, інформаційних, фінансових, людських), а також сукуп-
ність підприємств різних організаційно-правових форм, які забезпечують 
організаційно-правові умови проходження цих потоків за допомогою ство-
рення потенціалу відповідних логістичних послуг.

О. Блейхер  
[11, с. 17]

Сукупність форм, методів і засобів комплексного управління рухом про-
дукції; включає елементи організаційного, інформаційного, комунікацій-
ного забезпечення ринкової системи.

Ю. Гостищев  
[12, с. 5] Матеріальна складова системи логістичного обслуговування споживачів.

Л. Миротін  
[13, с. 136]

Сукупність видів діяльності, за допомогою яких здійснюється й обслуго-
вується процес руху матеріальних і фінансових потоків або процес руху 
товару.
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отримав у Сполучених Штатах після форму-
вання НАТО в 1940-х роках, а до 1970 року 
його було прийнято містобудівниками в сучас-
ному цивільному сенсі [9]. Сьогодні під понят-
тям «інфраструктура» розуміють «основні 
фізичні та організаційні структури і споруди 
(наприклад, будівлі, дороги, джерела жив-
лення), необхідні для функціонування сус-
пільства або підприємства» [10].

Поняття логістичної інфраструктури тісно 
пов’язано з можливістю реалізації логістичної 
діяльності організацій (табл. 1).

Враховуючи твердження, представлені 
в табл. 1, можна підсумувати, що науковці, 
визначаючи зміст поняття «логістична інф-
раструктура», звертають увагу на такі осно-
вні моменти: 1) це сукупність певних мате-
ріально-технічних засобів; 2) їх склад може 
змінюватись; 3) її використання дає змогу 
покращувати умови діяльності суб’єктів гос-
подарювання.

Виходячи з наведених вище визначень 
логістичної інфраструктури та головних її 
функцій, Є. Крикавський і Н. Чорнописька 
виділяють основні її складові, а саме технічну 
та організаційно-економічну.

До логістичних інфраструктурних потуж-
ностей М. Григор’єв відносить власні й орен-
довані склади, термінали, розподільчі центри, 
транспортні підрозділи, диспетчерські центри, 
дорожню інфраструктуру тощо [14, c. 165].

Організаційно-економічна складова, як 
зазначають Є. Крикавський і Н. Чорнописька, 
«реалізується сукупністю підприємств різних 
організаційно-правових форм, які створюють 

організаційно-економічні умови проходження 
матеріальних потоків з метою їхньої просто-
рово-часової оптимізації».

О. Сумець і Т. Бабенкова вважають, 
що логістична інфраструктура виступає 
тим механізмом, який забезпечує синтез, 
взаємозв’язок і взаємодію економічних про-
цесів за рахунок оптимальної організації і 
своєчасного використання логістики на різних 
рівнях управління товарорухом [5].

Таким чином, логістична інфраструктура 
в ланцюгу поставок – це сукупність елемен-
тів логістичної системи, що виконують певні 
логістичні завдання у ланцюгу поставок та 
забезпечують його ефективне функціону-
вання (рис. 1).

У разі інституціональної належності логіс-
тичну інфраструктуру класифікують як тран-
спортно-експедиційні підприємства, складські 
підприємства, логістичні центри, інші підпри-
ємства логістичних послуг [15], тобто у лан-
цюгу поставок логістична інфраструктура 
може виконувати функції транспортування; 
складування (навантаження і розвантаження, 
приймання, переміщення, пакування, марку-
вання тощо); управління запасами; інформу-
вання партнерів у ланцюгу поставок, а також 
низку інших операцій. Як правило, наявна 
інфраструктура ланцюга поставок пови-
нна змінюватися адекватно до зміни потреб, 
модифікацій продуктів, виробничих проце-
сів, стратегій і ресурсних витрат, дій окремих 
осіб. Крім того, необхідно брати до уваги факт 
зв’язку зі значною кількістю наявних логістич-
них мереж [16, c. 95].

Рис. 1. Елементи логістичної інфраструктури
Джерело: напрацювання власне

транспортні комунікації 
(автомобільні і залізничні 
дороги, залізничні під’їзні 
шляхи тощо) 

складське господарство (склади 
різного виду і призначення, 
вантажні термінали і термінальні 
комплекси)

Елементи логістичної 
інфраструктури

ремонтні та допоміжні 
підрозділи, які обслуговують 
транспортно-складське
господарство

транспортні підрозділи 
різних видів транспорту

телекомунікаційна 
система

інформаційно-комп’ютерна 
система (комплекс технічних

засобів і оргтехніка)
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Розвиток логістичної інфраструктури є 
одним з індикаторів економічної зрілості пев-
них об’єктів. Цей факт підтверджують резуль-
тати досліджень структури капіталовкладень 
американських фірм нижчого і вищого рівнів 
розвитку. Результати вищевказаного дослі-
дження засвідчують, що фірми першого рівня 
44% своїх коштів витратили на усунення 
«вузьких місць» логістичної системи або окре-
мих її елементів, 32% – на введення норма-
тивної продуктивності праці, 24% – на засто-
сування стимулюючої оплати праці. Фірми, які 
досягли другого рівня розвитку логістики, 47% 
коштів спрямували на механізацію склад-
ських робіт, 30% – на будівництво складів, 
23% – на автоматизацію технологічних проце-
сів. Таким чином, на нижчому рівні розвитку 
великі капітальні вкладення спрямовуються 
на нейтралізацію негативних впливів, а на 
більш високому рівні – переважно на форму-
вання логістичної інфраструктури [17, с. 39].

Найбільш вагомими складовими логістич-
ної інфраструктури, які суттєво впливають на 
результативність її застосування у ланцюгах 
поставок, є транспортна і комунікаційна інф-
раструктура. Зокрема, значення інформації 
і комунікаційних технології (ІКТ) у забезпе-
ченні логістичних процесів підтверджується 
виникненням і розвитком такої самостійного 
напряму знань, як інформаційна логістика.

Згідно з результатами опитування 
200 німецьких компаній у галузі промисло-
вості, торгівлі та послуг із високою логістич-
ною спорідненістю, проведеного німецькою 
логістичною асоціацією, для 45 відсотків 
респондентів транспортна мережа є одним 
з двох найбільш важливих факторів для роз-
витку їх бізнесу. Другим важливим фактором 
є розширення телекомунікаційних мереж та 
інформації. Більш ніж п’ята частина компаній, 
в яких ІТ-інфраструктура посідає центральне 
місце зростання, зростає [8].

Є. Крикавський, підкреслюючи значення 
інформації в логістичних процесах, зазначає, 
що «в умовах сучасного інформаційного про-
стору, масової комп’ютеризації економічних 
процесів, розвинутої транспортної мережі, 
високої швидкості трансакційних процесів, 
достатньої ринкової інфраструктури та наси-
ченості цільових ринків повноцінним замінни-
ком дорогих запасів стає інформація – значно 
дешевший щодо створення та утримання кри-
тичний ресурс. І це закономірно ініціює зміну 
пріоритетів» [2, с. 31].

Під інформаційною інфраструктурою 
організації прийнято розуміти «сукупність 

комп’ютерного, телекомунікаційного, техноло-
гічного обладнання та програмного забезпе-
чення, яка забезпечує можливість проходження 
інформаційних процесів і є основою надання 
інформаційних сервісів» [18, с. 363–364].

Зростання ролі інформаційних потоків у 
ланцюгах поставок обумовлено такими осно-
вними причинами: 1) для споживача інформа-
ція про статус замовлення, наявність товару, 
строки поставки, відвантажувальні документи 
тощо є необхідним елементом споживчого 
логістичного сервісу; 2) з позицій управління 
запасами в логістичному ланцюзі наявність 
повної та достовірної інформації дає змогу 
скоротити потребу в запасах і трудових ресур-
сах за рахунок зменшення невизначеності в 
попиті; 3) інформація збільшує гнучкість логіс-
тичних ланцюгів з точки зору того, як, де і коли 
можна використовувати ресурси для досяг-
нення конкурентних переваг [19, с. 362].

Логістична інформаційна система відрізня-
ється від інших її видів функціональною напо-
вненістю і рівнем інтеграції інформаційного 
простору. Як зазначає А. Гайдаєнко, «голов-
ною її особливістю є інтеграція в єдиному 
інформаційному просторі трьох основних 
складових потоку товаропросування: поста-
чання, виробництва і споживання» [20, с. 109].

В логістичних системах, зокрема в ланцю-
гах поставок, сукупність технічних об’єктів, 
знаряддя, інформаційні системи тощо, при-
значені для забезпечення логістичної системи 
необхідною інформацією, прийнято називати 
інформаційною інфраструктурою. Під інфор-
маційною інфраструктурою в логістичних сис-
темах розуміють «створення системи збору 
і обробки даних в заздалегідь визначених 
точках логістичного ланцюга, обміну інфор-
мацією між точками і передачі інформації на 
різні рівні управління» [21, с. 195].

Комп’ютеризовані системи для обробки 
потоків товарів приносять більше можливос-
тей для всесвітніх інтермодальних транспорт-
них мереж у межах охоплення клієнтів. Вони 
також створюють стимули до конкуренції, що 
знижує витрати на транспорт. Як вважають 
Дж. Вілко, Б. Карандассов, Е. Міллер, низька 
якість портів, аеропортів, доріг, залізниць, 
складування та ІКТ обмежує ефективність 
логістики в країнах, що розвиваються [22].

Значний вплив має прогрес у використанні 
інформаційних технологій, зокрема Інтернету, 
в рамках ланцюга поставок. Інтернет викорис-
товується у пошуку товарів і послуг від наці-
ональних, міжнародних і навіть глобальних 
постачальників.
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Інформація конкретизує потреби об’єктів 
логістичних систем і ланок ланцюгів поста-
вок [23, с. 6]. Подальший розвиток логіс-
тичного сервісу більшість дослідників лан-
цюгів поставок пов’язує з розвитком саме 
інформаційних технологій: створення на базі 
IT-рішень принципово нових видів сервісу, 
а саме автоматизації підбору маршруту (з 
варіантами за різними параметрами), тре-
кінгк (онлайн-відстеження), клієнтських бло-
ків (для інтегрованих замовників) тощо. У 
цьому випадку основні функції інформацій-
них систем будуть змінюватися від простого 
забезпечення роботи єдиного інформацій-
ного простору компанії до розвитку її сервіс-
ного рівня.

Транспортна інфраструктура теж є ваго-
мим елементом логістичної інфраструктури, 
що забезпечує функціонування ланцюгів 
поставок. Уряди країн Євросоюзу приділяють 
значну увагу розвитку транспортної інфра-
структури. Так, наприклад, загальний бюджет 
Федерального міністерства транспорту Німеч-
чини у 2017 році збільшується загалом до 
26,8 млрд. євро. Це на 2,2 млрд. євро, або на 
9,2 відсотка, більше порівняно з 2016 роком. 
В 2017 році інвестиції на розвиток інфраструк-
тури підвищились до 13,7 млрд. євро, а до 
2018 року вони виростуть до 14,4 млрд. євро. 
Для порівняння, інвестиції в інфраструктуру 
в 2014 році склали 10,45 млрд. євро. Феде-
ральний міністр транспорту і цифрової інфра-
структури Німеччини А. Добріндт так охарак-
теризував зміну парадигми: «Ми не просто 
будуємо, тому що маємо фінансові можли-
вості, а фінансуємо те, що економічно необ-
хідно» [24].

Небажання інвестувати у транспортну інф-
раструктуру ланцюгів поставок властиве не 
лише українській економіці. Воно присутнє 
також і у розвинених країнах світу. Причинами 
цього явища Д. Джейкобі і Д. Ходж вважають 
нездатність враховувати вигоди від інвес-
тицій в інфраструктуру для ланцюга поста-
вок. Недавні дослідження і аналіз показали, 
що уряд і політики зазвичай не враховують 
економічний стимул, що забезпечує вигоди 
від ланцюга поставок, коли вони оцінюють 
великомасштабні інвестиції в інфраструк-
туру. Результати дослідження Д. Джейкобі та 
Д. Ходжа підтвердили, що інвестиції в інфра-
структуру вантажних перевезень знижують 
прямі транспортні витрати на 10% і приводять 
до поліпшення ланцюга поставок, що допо-
може компаніям скоротити свої експлуата-
ційні витрати на 1% [25].

Основними заходами поліпшення тран-
спортної інфраструктури, що сприятимуть 
оптимізації ланцюга поставок, є перехід на 
більш віддалених, але більш дешевих поста-
чальників, консолідація заводів, використання 
більш дешевих видів транспорту і скорочення 
обсягів відвантаження.

У випадку, коли створюється нова тран-
спортна інфраструктура, компанії викорис-
товують нові потужності, коректуючи свої 
логістичні процеси і ланцюги поставок, 
щоб поліпшити обслуговування і скоротити 
витрати. У короткостроковій перспективі вони 
змінюють поведінку покупців, а у довгостро-
ковій переналаштовують виробничі процеси, 
щоб вдосконалити транспортну систему. 
Наприклад, нові транспортні роз’єми, шлюзи й 
інтермодальні лінії зв’язку дають змогу ванта-
жовідправникам від більш віддалених джерел 
постачання доставляти з нижчою ціною; зни-
зити транспортні витрати шляхом створення 
мереж хабів, які з’єднують кілька точок роз-
повсюдження через центральні робочі вузли; 
скоротити складські запаси шляхом переходу 
від масових поставок на більш дрібні і частіші 
замовлення [25].

Зазвичай кількісно визначити взаємозв’язок 
між інвестиціями в транспортну інфраструк-
туру і збільшенням доходів для вантажовід-
правників дуже складно. Проте, як вважають 
Д. Джейкобі та Д. Ходж, немає сумнівів в тому, 
що такі інвестиції підвищують ефективність 
ланцюга поставок. Як приклад вони наводять 
назви найбільш успішних компаній, таких як 
“Zara”, “Wal-Mart”, “Dell Computer” і “Amazon”, 
що використовують свої ланцюги поставок 
як конкурентоспроможну зброю. Ці компанії 
розуміють, що інвестиції в транспортну інф-
раструктуру забезпечать економічну вигоду, 
зокрема сприятимуть зростанню продажів 
компаній, що використовують цю інфраструк-
туру.

Д. Джейкобі та Д. Ходж ідентифікували такі 
основні типи потенційних наслідків від реалі-
зації інфраструктурних проектів:

– зменшення впливу на навколишнє серед-
овище;

– переваги в галузі охорони і безпеки;
– зниження державних операційних та 

капітальних витрат;
– пряма користь для користувача або опе-

ратора;
– прямі вигоди від вантажовідправника 

(включаючи доступ до терміналів і, можливо, 
більш ефективні види транспорту, які можуть 
заощадити час і кошти);
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– економічний вплив (збільшення кількості 
робочих місць, розвиток промисловості, зрос-
тання ринку);

– переваги ланцюга поставок;
– міжнародні економічні вигоди (за допомо-

гою підтримки міжнародної торгівлі) [25].
Отже, згідно з переліком цих ефектів 

можемо зробити висновок, що інвестиції у 
логістичну інфраструктуру формують ефекти 
як на макро-, так і на мезо- і мікрорівнях наці-
ональної економіки.

Щодо цього доцільно навести міркування 
Є. Крикавського, який зазначає, що логіс-
тична інфраструктура не є надто автоном-
ним утворенням, оскільки той чи інший вид 
ринкової інфраструктури здебільшого вико-
нує комплексні функції [2, с. 53]. Отже, логіс-
тична інфраструктура є складовою системи 
вищого порядку. Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що для результативного роз-
витку логістичної інфраструктури нижчого 
рівня (наприклад, підприємства, ланцюга 
поставок) необхідно вирішення проблем 
вищого рівня (наприклад, країни, світового 
господарства). Саме тому інвестиції у логіс-
тичну інфраструктуру здатні стимулювати 

і підвищувати продуктивність економіки як 
в короткостроковій, так і в довгостроковій 
перспективі. Це інвестиції, які мають мульти-
плікативний вплив на всю економіку, викли-
каючи довгострокові економічні, соціальні та 
екологічні вигоди [15].

Висновки з цього дослідження. Логіс-
тична інфраструктура у ланцюгах поставок є 
їх обов’язковою складовою. Найсуттєвішими 
компонентами логістичної інфраструктури є 
транспортна й інформаційна. Тоді як у кра-
їнах з розвиненою економікою уряди країн 
збільшують інвестування у розвиток саме 
цих складових, Україна продовжує приділяти 
цьому питанню виключно теоретичну увагу. 
Зростання інвестицій у логістичну інфраструк-
туру сприятиме підвищенню результативності 
ланцюгів поставок та забезпечить економічне 
зростання країни загалом.

Враховуючи значення логістичної інф-
раструктури у розвитку різних економічних 
об’єктів, у перспективі подальших дослі-
джень варто було б встановити та оцінити 
взаємозв’язок між ефективністю логістичної 
інфраструктури та результативністю ланцюга 
поставок.
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Електронний договір:  
правовий аспект та особливості його укладання
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Стаття присвячена аналізу правового існування електронного договору. Стисло описаний механізм укла-
дення електронного договору. Визначено специфіку договорів, укладених за допомогою мережі, їх регулю-
вання поряд із правовими вимогами держави. Окреслено необхідність покращення законодавчої бази у сфері 
правочинності застосування електронних договорів.
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Хижняк Е.С. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОГОВОР: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Статья посвящена анализу правового существования электронного договора. Кратко описан механизм 

заключения электронного договора. Определена специфика договоров, заключенных с помощью сети, их 
регулирования наряду с правовыми требованиями государства. Определена необходимость улучшения за-
конодательной базы в сфере правомочности применения электронных договоров.

Ключевые слова: электронная торговля, электронный договор, оферта, коммерческое электронное со-
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Khizhnyak E.S. ELECTRONIC CONTRACT: LEGAL ASPECT AND PECULIARITIES OF CONCLUSION
The article is devoted to the analysis of the legal existence of the electronic contract. The mechanism for conclud-

ing an electronic contract and its terms is briefly described. The specifics of contracts concluded with the help of the 
network, their regulation along with the legal requirements of the state are described. The necessity of increasing the 
legislative base in the field of eligibility for the application of electronic contracts has been determined.

Keywords:  electronic commerce, electronic contract, offer, commercial electronic message, electronic digital 
signature.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Жорстка конкуренція у ринковій еко-
номіці та стрімке зростання науково-техніч-
ного прогресу у світі зумовили розвиток нових 
форм торговельно-економічних відносин. На 
жаль, практика таких форм, які з’являються 
за прикладами розвинутих країн, випереджає 
законодавчі засади державного регулювання 
цього господарського сегменту і створює 
умови для нерегламентованого функціону-
вання електронних торгів, що приводить до 
негативного результату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням електронної комерції загалом 
та регулювання електронних торгів зокрема 
присвячені праці таких учених, як С. Кехель, 
П. Сінг, П. Дінс, Н. Джерк, Г. Дункан, К. Пей-
тель, А. Саммер, А. Воронова, Ю. Асадчев.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Прирівнюючи елек-
тронні договори до договорів у письмовій 
формі, Закон про електронну комерцію вирі-
шив проблеми в частині форми електронних 
договорів. Проте українське законодавство 

є не досить уніфікованим для того, щоб усі 
положення Закону про електронну комерцію 
могли ефективно працювати. Зокрема, від-
сутність належного нормативного регулю-
вання порядку використання електронного 
підпису несе потенційні ризики для сторін 
угод, що укладаються в режимі онлайн. Таким 
чином, Закон про електронну комерцію не 
зміг здійснити позитивний вплив на практику 
укладення електронних договорів у частині їх 
підписання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розгляд сучасного 
стану та переваг практичного використання 
електронного документообігу й електронного 
цифрового підпису (ЕЦП), а також законо-
давчих та нормативних актів, які визначають 
організаційні принципи використання ЕЦП в 
Україні.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Електронна комерція настільки 
стрімко увійшла в наше життя, що законода-
вець не лише не встиг урегулювати правовід-
носини, що вже давно існують, а й навіть, на ЕК
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мою особисту думку, не встиг зрозуміти, що 
таке врегулювання варто розпочати.

Віртуальне життя охопило сфери соціаль-
ного спілкування та значно полегшило проце-
дури набуття певних матеріальних благ. Від 
мобільного телефону до великогабаритного 
обладнання чи послуг перевезення – усе це 
сьогодні можна купити в Інтернеті. Якщо пра-
вовідносини залишаються у межах узгоджень 
і домовленостей, то й проблем не виникає. 
Проте коли правовідносини виходять за межі 
таких домовленостей (наприклад, не той 
товар поставлений чи взагалі не поставле-
ний, або за товар виставляється додаткова 
оплата, або ж документи на товар відсутні), то 
виникає потреба у правовому механізмі при-
мусового повернення до досягнутих домовле-
ностей. Виникає конфлікт, до вирішення якого 
може долучитися, наприклад, суд. Отже, з 
огляду на відставання законодавця від про-
гресу у галузі інтернет-технологій проаналі-
зуємо електронний договір на предмет його 
правового існування.

Уже сам термін «електронна торгівля», 
наведений у ст. 3 Закону про електронну 
комерцію [1], застосовує поняття «електро-
нний правочин», який вчиняється із викорис-
танням інформаційно-телекомунікаційних 
систем.

У розумінні Закону про електронну комер-
цію «електронний правочин – це дія особи, 
спрямована на набуття, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків, здійснена з вико-
ристанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем». У цьому плані Закон про електронну 
комерцію до усталеного поняття «правочин», 
наведеного у ст. 202 ЦКУ [2], додає кваліфі-
куючу ознаку електронного правочину, яка й 
робить його електронним: здійснений із вико-
ристанням інформаційно-телекомунікаційних 
систем.

Та ж історія повторюється і з електронним 
договором. Порівняємо: електронний дого-
вір – домовленість двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або при-
пинення цивільних прав і обов’язків та оформ-
лена в електронній формі договором (ст. 3 
Закону про електронну комерцію); домовле-
ність двох або більше сторін, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення цивіль-
них прав та обов’язків (ст. 652 ЦКУ).

Як видно з наведених вище визначень, 
єдиною особливістю електронного договору 
є те, що він вчиняється в електронній формі. 
У цьому контексті варто нагадати, що ЦКУ 
встановлює дві форми договорів – усну і 

письмову, хоча в ст. 639 ЦКУ є і диспозитивне 
правило про те, що «договір може бути укла-
дений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо 
форми договору не встановлені законом». 
При цьому електронна форма договору не 
передбачається як одна із його можливих і 
правомірних форм. Абзац другий ч. 2. ст. 639 
ЦКУ передбачає, що договір, який укладений 
за допомогою інформаційно-телекомунікацій-
них систем, «вважається укладеним у пись-
мовій формі».

Варто звернути увагу, що електронний 
договір не прирівнюється до договорів, укла-
дених у письмовій формі, а є таким. Він вва-
жається укладеним саме у письмовій формі. 
При цьому ст. 205 ЦКУ не настільки вже кате-
горична щодо охоплення поняттям «пись-
мовий» договорів, укладених в електронній 
формі. Відповідно до ч. 1 ст. 205 ЦКУ «пра-
вочин може вчинятися усно або в письмовій 
(електронній) формі». Таке формулювання 
письмової та електронної форми правочинів 
говорить про те, що договір в електронній 
формі швидше прирівнюється до письмового 
договору, аніж є таким. Бути письмовим дого-
вором чи прирівнюватися до письмового – 
деколи це може відіграти вирішальну роль.

А відповідно до ст. 207 ЦКУ «правочин 
вважається таким, що вчинений у письмо-
вій формі, якщо його зміст зафіксований в 
одному або кількох документах (у тому числі 
електронних), у листах, телеграмах, якими 
обмінялися сторони». Тобто знову ж таки 
договір, зміст якого зафіксований в електро-
нних документах, є письмовим договором, а 
не прирівнюється до такого.

Електронний договір, надрукований на 
папері, не може бути оригіналом апріорі, 
тому що він електронний та існує без паперу. 
А електронний договір, наданий суду на елек-
тронному носієві інформації, не є письмовим 
доказом, хоча ЦКУ його вважає договором, 
укладеним у письмовій формі.

30 листопада 2016 р. Президент підписав 
найважливіший законопроект № 4496 [3], що 
дозволяє укладати договори по e-mail, підпи-
суючи їх в електронній формі та виставляючи 
invoice (рахунок). Підписаний документ вно-
сить до ст. 6 закону «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» таку зміну: «У разі експорту 
послуг (крім транспортних) зовнішньоеконо-
мічний договір (контракт) може укладатися 
шляхом прийняття публічної пропозиції про 
договір (оферти) або шляхом обміну електро-
нними повідомленнями, або іншим способом, 
зокрема – шляхом виставлення інвойсу, в 
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тому числі в електронному вигляді, за надані 
послуги».

Варто зауважити про існування поняття 
«електронний документ» та можливості 
перетворення його у візуальну форму. Так, 
згідно зі ст. 5 Закону № 851[4] «електронний 
документ – документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов’язкові реквізити доку-
мента». При цьому, хоча він створюється, 
передається і зберігається електронними 
засобами, його можна перетворити у візу-
альну форму, якою є «відображення даних, 
які він містить, електронними засобами або 
на папері у формі, придатній для приймання 
його змісту людиною».

Та чи набуде такий документ у разі пере-
творення його у візуальну форму статусу 
оригіналу – ще питання. Частково відпо-
відь на нього можна знайти у ст. 11 Закону 
про електронну комерцію, відповідно до якої 
електронний договір може містити «умови 
виготовлення та отримання паперових копій 
електронних документів». Тобто Закон про 
електронну комерцію візуальну форму елек-
тронного договору апріорі не вважає оригіна-
лом.

Відповідно до ст. 638 ЦКУ «договір є укла-
деним, якщо сторони в належній формі дося-
гли згоди з усіх істотних умов договору». При 
цьому згідно зі ст. 640 ЦКУ моментом, з якого 
договір вважається укладеним, є момент 
«одержання особою, яка спрямувала пропо-
зицію укласти договір, відповіді про прийняття 
цієї пропозиції». Пропозиція укласти договір 
називається офертою і «має містити істотні 
умови договору і виражати намір особи, яка її 
зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її 
прийняття» (ст. 641 ЦКУ). Відповідь про при-
йняття пропозиції називається акцептом, який 
має бути повним і безумовним (ст. 642 ЦКУ).

Електронний договір у цьому плані не є 
винятком. Він також укладається у два етапи: 
направлення оферти та її прийняття, акцепту 
(ч. 3 ст. 11 Закону про електронну комерцію). 
Особливістю є те, що й оферта, й акцепт 
направляються сторонами електронного дого-
вору в електронній формі. Із цього виникає те 
саме питання, яке поки що є проблемним: що 
є фіксацією змісту оферти і змісту акцепту. Ця 
особливість зумовлює й особливість електро-
нного договору щодо змісту оферти як доку-
менту, в якому мають бути зазначені всі умови 
майбутнього електронного договору, адже 
акцепт має бути повним і безумовним, тобто 
містити відповідь: «згоден на усі ці умови». 

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону електронна 
оферта, окрім істотних умов, може містити 
інформацію про:

– технологію (порядок) укладення договору 
(у тому числі технічні засоби ідентифікації 
сторони);

– можливість і порядок внесення змін до 
умов договору та виправлення помилок;

– спосіб зберігання та пред’явлення інфор-
мації в електронній формі й умови доступу до 
них;

– умови виготовлення та отримання папе-
рових копій електронних документів;

– інші відомості.
Закон визначає додаткові обов’язки про-

давця в електронній комерції: він повинен 
забезпечити прямий, простий, стабільний 
доступ до необхідної інформації про себе, 
про товар, про доставку, про особливості 
використовуваних платіжних інструментів; 
зобов’язаний забезпечити повну відповідність 
предмета договору кількісним і якісним харак-
теристикам, оперативно підтвердити отри-
мання замовлення покупця; зобов’язаний 
підтвердити вчинення електронної угоди (у 
формі електронного документа, квитанції, 
товарного або касового чека, квитка, талона, 
іншого документа) в момент правочину або в 
момент виконання продавцем договору. 

Як видно, всі ці особливості пов’язані з 
формою електронного договору та способом 
його укладення. І якщо ретельно дотриму-
ватися всіх вказаних пропозицій Закону про 
електронну комерцію щодо умов договору, 
то можна зафіксувати його зміст на папері з 
метою використання у майбутньому спорі. 
Така фіксація буде корисною ще й для того, 
щоб уникнути такого спору, адже, знаючи, що 
покупець попіклувався щодо «паперової» фік-
сації електронних документів, свої шанси у 
спорі продавець оцінюватиме реальніше.

Особливістю електронної оферти є також 
регулювання Законом про електронну комер-
цію способу її направлення контрагенту за 
договором – майбутньому акцептанту. Так, 
електронна оферта може бути зроблена шля-
хом (ч. 4 ст. 11 Закону):

– надсилання комерційного електронного 
повідомлення (далі – КЕП);

– розміщення пропозиції (оферти) у мережі 
Інтернет або інших інформаційно-телекомуні-
каційних системах.

КЕП поширюються лише на підставі згоди 
на отримання таких повідомлень, наданої 
особою, якій таке повідомлення адресовано. 
Якщо такої попередньої згоди оферент не 
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має, він повинен у своєму КЕП зазначити, що 
отримувач може відмовитися від подальшого 
отримання таких повідомлень.

Ст. 10 Закону про електронну комерцію 
висуває такі вимоги до КЕП:

– воно має чітко ідентифікуватися як КЕП;
– особа, від імені якої надсилається КЕП, 

зобов’язана забезпечити прямий, простий 
доступ осіб, яким воно адресовано, до відо-
мостей щодо правового статусу продавця в 
електронній комерції;

– КЕП щодо знижок, премій, заохочуваль-
них подарунків тощо мають чітко ідентифіку-
ватися як такі, а умови їх отримання мають 
бути доступними та не мати двозначного 
трактування;

– інформація про вартість товару, роботи, 
послуги повинна містити відомості щодо 
включення податків у її розрахунок та у разі 
доставки товару – інформацію про вартість 
доставки.

Електронний акцепт теж повинен відпові-
дати певним вимогам, щоби вважатися таким. 
Такий акцепт може бути наданий шляхом:

– надсилання електронного повідомлення 
особі, яка зробила пропозицію укласти елек-
тронний договір, підписаного в порядку, 
передбаченому ст. 12 Закону про електронну 
комерцію;

– заповнення формуляра заяви (форми) 
про прийняття такої пропозиції в електронній 
формі, що підписується в порядку, передбаче-
ному ст. 12 Закону про електронну комерцію;

– вчинення дій, що вважаються прийнят-
тям пропозиції укласти електронний договір, 
якщо зміст таких дій чітко роз’яснено продав-
цем (наприклад, здійснення оплати).

Способи розрахунків у сфері електронної 
комерції визначаються в електронному дого-
ворі з урахуванням вимог законодавства: з 
використанням платіжних інструментів, елек-
тронних грошей, шляхом переказу коштів, 
оплати готівкою або іншим способом. Про-
давець або інша особа, яка отримала оплату 
(наприклад, оператор платіжної системи) 
повинні надати покупцеві електронний доку-
мент, що підтверджує факт отримання коштів, 
із зазначенням дати здійснення розрахунку.

Отже, якщо сторона електронної угоди 
хоче мати якийсь юридичний захист у цій 
угоді, вона має вимагати від іншої сторони 
дотримання усіх цих приписів Закону.

Ст. 12 Закону про електронну комерцію 
регулює порядок підписання електронного 
договору, до якого відповідно до ст. 11 цього 
ж Закону прирівнюється надіслання підписа-

ного акцепту. Так, моментом підписання елек-
тронного договору є використання:

– електронного підпису або електронного 
цифрового підпису відповідно до Закону про 
ЕЦП [5] за умови використання засобу елек-
тронного цифрового підпису всіма сторонами 
електронного правочину;

– електронного підпису одноразовим іден-
тифікатором;

– аналога власноручного підпису (факси-
мільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного або іншого копіювання, 
іншого аналога власноручного підпису) за 
письмовою згодою сторін.

Щодо електронного підпису чи електро-
нного цифрового підпису варто досліджувати 
спеціальне законодавство. 

Відповідно до ст. 3 Закону про електронну 
комерцію «одноразовий ідентифікатор – це 
алфавітно-цифрова послідовність, що її отри-
мує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) 
укласти електронний договір шляхом реєстра-
ції в інформаційно-телекомунікаційній сис-
темі суб’єкта електронної комерції, що надав 
таку пропозицію». Він може передаватися 
суб’єктом електронної комерції, що пропонує 
укласти договір, іншій стороні електронного 
правочину засобом зв’язку, вказаним під час 
реєстрації у його системі, та додається (при-
єднується) до електронного повідомлення 
від особи, яка прийняла пропозицію укласти 
договір. Іншими словами, одноразовий іден-
тифікатор – це певна комбінація цифр і літер 
або тільки цифр чи тільки літер, яку покупець 
товару чи послуги отримує засобами електро-
нної пошти, мобільного зв’язку чи в будь-який 
інший спосіб та вводить у текст оферти у пев-
ному місці. Після цього й відбувається іден-
тифікація покупця разом із прийняттям його 
акцепту.

Третій спосіб полягає у тому, що прода-
вець має певні зразки власноручного підпису 
покупця та, отримавши такий підпис засобами 
електронного зв’язку, здійснює ідентифікацію 
покупця як акцептанта.

Варто зауважити, що покупець (замовник, 
споживач) у своїх же інтересах «повинен отри-
мати підтвердження вчинення електронного 
правочину у формі електронного документа, 
квитанції, товарного чи касового чека, квитка, 
талона або іншого документа у момент вчи-
нення правочину або у момент виконання про-
давцем обов’язку передати покупцеві товар». 
Таке підтвердження покупцеві потрібне у разі 
необхідності пред’явлення претензій продав-
цеві. Воно має містити:
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– умови і порядок обміну (повернення) 
товару або відмови від виконання роботи чи 
надання послуги;

– найменування продавця (виконавця, 
постачальника), його місцезнаходження та 
порядок прийняття претензії щодо товару, 
роботи, послуги;

– гарантійні зобов’язання та інформацію 
про інші послуги, пов’язані з утриманням чи 
ремонтом товару або з виконанням роботи чи 
наданням послуги;

– порядок розірвання договору, якщо строк 
його дії не визначено.

Використання персональних даних у 
сфері електронної комерції може здійсню-
ватися тільки в разі створення суб’єктом 
електронної комерції умов для захисту таких 
даних. Сама реєстрація фізичної особи в 
інформаційній системі суб’єкта електро-
нної комерції означає надання ним згоди на 
використання та обробку його персональ-
них даних. Сторони зобов’язані забезпе-
чити захист персональних даних, які стали 
їм відомі з електронних документів (повідо-
млень) під час здійснення електронних угод. 
Сторони електронних угод несуть відпові-
дальність за невиконання своїх зобов’язань 
у порядку, визначеному законом або догово-
ром. Електронні документи (повідомлення), 
пов’язані з електронною угодою, можуть бути 
представлені як письмові докази сторонами 
та іншими особами, які беруть участь у судо-
вому розгляді справи. У зв’язку з цим сто-
рони повинні забезпечити зберігання елек-
тронних документів (повідомлень) протягом 
терміну, не меншого, ніж термін позовної 
давності. При цьому надання послуг збері-
гання електронних документів (повідомлень) 
є видом господарської діяльності, що не під-
лягає ліцензуванню і не вимагає отримання 
будь-яких документів дозвільного характеру.

Таким чином, Закон про електронну комер-
цію за браком практики його застосування, 
можливо, і страждає на недосконалість, проте 
все ж надає певні гарантії сторонам елек-
тронного договору, але тільки у разі, якщо 
детально виконувати вимоги Закону.

Для того щоб мати певні правові гарантії 
захисту порушених прав, стороні електро-
нного договору насамперед варто попіклу-
ватися про докази його укладення, а також 
про докази укладення його на певних умовах. 
Тобто щоб довести факт порушення прав 
сторони електронного договору, вона має 
довести не лише факт його укладення, але і 
факт укладення його на певних умовах.

Як уже зазначалося вище, сторона елек-
тронного договору може отримати паперові 
копії. Це право відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону 
про електронну комерцію може бути умовою 
договору. Варто лише на стадії укладення 
договору попіклуватися про те, щоб ця умова 
була включена в текст електронного дого-
вору, а також про те, щоб це право було реа-
лізовано, тобто щоб зацікавлена сторона такі 
паперові копії отримала.

Фіксація на електронних носіях є дещо 
складнішою, оскільки зрозуміло, що у разі 
спору кожна сторона може апелювати до 
власної версії інформації, записаної на її 
електронному носієві. Наприклад, прода-
вець може надати свою версію відправленої 
покупцеві електронної оферти, а покупець – 
свою версію отриманої електронної оферти. 
Очевидно, що для усунення розбіжностей 
між такими версіями електронної оферти 
суд змушений буде звертатися до фахівця за 
роз’ясненням у вигляді пояснень у суді чи у 
вигляді висновку, наприклад, судово-техніч-
ної експертизи. Але краще заздалегідь попі-
клуватися саме про паперові копії електро-
нних документів.

Ще один перспективний шлях – це фікса-
ція та надання суду скріншотів. Скріншот – це 
копія з екрану, яка містить інформацію з інтер-
нет-сторінки. Для цього призначена клавіша 
PrintScreen, яка виконує функцію фіксації 
сторінки сама або з одночасним натисканням 
інших клавіш, наприклад Ctrl. Після цього за 
допомогою програми Paint у стандартній вер-
сії Windows відповідне зображення потрібно 
зберегти у форматі jpeg.

Наразі нотаріуси відмовляють у нотарі-
альному посвідченні роздруківок електро-
нного листування, у тому числі скріншотів. Це 
пов’язано з тим, що Законом про нотаріат [6] 
такі нотаріальні дії не прописані, проте й не 
заборонені.

Для того щоб заповнити цю лакуну, роз-
роблено проект закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту авторського права і суміжних прав 
у мережі Інтернет (№ 4629 від 10 травня 
2016 р.), яким пропонується внести зміни 
до Закону про нотаріат, надавши нотаріу-
сам право на звернення заінтересованих 
осіб забезпечувати докази в Інтернеті шля-
хом складання відповідного протоколу. Цей 
законопроект зараз включено до розгляду на 
найближчій сесії. Крім того, очікує розгляду 
проект закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
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надання повноважень нотаріусам забезпечу-
вати докази» (№ 2716 від 23 квітня 2015 р.), 
але в ньому конкретно про мережу Інтернет 
не говориться і процедура фіксування дока-
зів надто складна. 

Оскільки фіксування доказів у мережі 
Інтернет за допомогою нотаріуса – недешеве 
задоволення, то можна припустити, що корис-
туватися цим правом у контексті застосування 
Закону про електронну комерцію доцільне 
лише у разі здійснення закупівельної діяль-
ності на своєму корпоративному електро-
нному майданчику.

Висновки з цього дослідження. Електро-
нний договір закон визначає як домовленість 
двох або більше сторін, спрямовану на вста-
новлення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов’язків, оформлену в електронній 
формі (тобто дистанційно і з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем). 
Електронний договір укладається і викону-
ється у порядку, передбаченому Цивільним 
і Господарським кодексами України, а також 
іншими актами законодавства.

Електронний договір вважається укладе-
ним з моменту одержання особою, яка напра-
вила пропозицію, акцепту іншої сторони. 
Акцепт може бути надано у формах 1) пере-
дачі оференту електронної пошти; 2) запо-

внення формуляра про прийняття оферти;  
3) вчинення дій, які вважаються акцептом, 
якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інфор-
маційній системі, у якій разміщена така пропо-
зиція, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею. 
Перша і друга із зазначених форм акцепту 
повинні бути підписані за допомогою:

– електронного підпису або електронного 
цифрового підпису відповідно до ЗУ «Про 
електронний цифровий підпис» (за умови 
використання засобів електронного цифро-
вого підпису всіма сторонами електронної 
угоди);

– електронного підпису одноразовим іден-
тифікатором, коментованим Законом (дані в 
електронній формі у вигляді алфавітно-циф-
рової послідовності, які необхідно вводити 
«під час кожного входу в інформаційну сис-
тему підприємства електронної комерції»);

– аналога власноручного підпису (факси-
мільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного або іншого копіювання, 
іншого аналога власноручного підпису) – за 
письмовою згодою сторін.

Отже, електронний договір відбувся. Юри-
дично він уже існує, хоча зрозуміло, що до 
повноцінного та досконалого юридичного 
інструменту йому ще треба пройти шлях юри-
дичного застосування.
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Стаття присвячена актуальним питанням управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, що 
сприяє сталому розвитку суб’єкта господарювання. Проаналізовано трактування основних понять різними 
науковими діячами. Розглянуто етапи та основні моделі управління кредиторською та дебіторською заборго-
ваністю. Окреслено основні переваги та недоліки заборгованостей для підприємства.
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Хохлов Н.П., Корниенко Е.С. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена актуальным вопросам управления дебиторской и кредиторской задолженностью, что 
способствует устойчивому развитию предприятия. Проанализированы трактовки основных понятий различ-
ными научными деятелями. Рассмотрены этапы и основные модели управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью. Определены основные преимущества и недостатки задолженностей на предприятии.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление задолженно-
стью, прибыль, оценка, активы, заемщик, оптимизация.

Khokhlov N.P., Kornienko E.S. MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLY AND CREDITORIAL DEBT
The article is devoted to topical issues of management of accounts receivable and accounts payable, contributes 

to the sustainable development of the enterprise. The interpretations of the basic concepts by various scientific fig-
ures have been analyzed. The stages and basic models of managing creditor and receivables are considered. The 
main advantages and disadvantages of debts at the enterprise are determined.

Keywords:  accounts receivable, accounts payable, debt management, profit, valuation, assets, borrower, op-
timization.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією із ключових проблем будь-
якого підприємства є управління фінансовими 
ресурсами, що пов’язане з оптимальним спів-
відношенням дебіторської та кредиторської 
заборгованості на підприємствах, обсягами 
кредиторської та дебіторської заборгованості, 
термінами їх виплати, впливом цієї заборго-
ваності на фінансове забезпечення підпри-
ємств та їхні фінансові результати.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Загальні проблеми управління дебітор-
ською та кредиторською заборгованістю під-
приємств розглядались як вітчизняними, так 
і зарубіжними авторами, зокрема В. Аста-
ховим, С. Березою, І. Бланком, Т. Бутинець, 
А. Загороднім, П. Камишановим, Н. Камор-

джановою, Г. Кірейцевим, Ж.-Б. Коллі, С. Куз-
нєцовою, Н. Малюгою, Н. Ткаченко та іншими 
науковцями.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах трансформа-
ції підприємств і розвитку форм господарю-
вання багато аспектів цієї важливої проблеми 
вимагають подальших поглиблених дослі-
джень щодо ефективного управління фінан-
совими ресурсами підприємства, зокрема 
оптимізації дебіторської та кредиторської 
заборгованості.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розглянути теоре-
тичні підходи до управління дебіторською та 
кредиторською заборгованістю підприємства, 
визначити основні етапи формування системи ЕК
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управління дебіторською та кредиторською 
заборгованістю промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток ринкових відносин підви-
щує відповідальність і самостійність підпри-
ємств у виробленні й ухваленні управлінських 
рішень для забезпечення ефективності роз-
рахунків із дебіторами і кредиторами. Збіль-
шення або зниження дебіторської і креди-
торської заборгованості приводить до зміни 
фінансового становища підприємства. На під-
ставі цього необхідно проводити моніторинг і 
аналіз стану розрахунків. 

Дебіторська і кредиторська заборгованість 
підприємства виникає унаслідок безготівко-
вих розрахунків із покупцями, підрядчиками, 
фінансовими органами, органами соціального 
страхування, депонентами, підзвітними осо-
бами тощо. Виникнення обох видів заборгова-
ності зумовлене незбіганням моменту відван-
таження готової продукції, виконання робіт, 
послуг, отримання товарно-матеріальних 
цінностей, нарахування зарплати і платежів з 
моментом їх оплати. Значні розміри дебітор-
ської і кредиторської заборгованості приво-
дять до перерозподілу оборотних коштів.

Трактувань дебіторської та кредиторської 
заборгованості у сучасній економічній літера-
турі є чимало (табл. 1, табл. 2).

Дебіторська заборгованість – це тимча-
сове заморожування оборотних активів у гос-

подарській діяльності підприємства, що стає 
причиною фінансових ускладнень.

Дуже важливо дослідити стан та роз-
мір дебіторської заборгованості. При цьому 
визначається частка окремих статей, які 
характеризують заборгованість, у загальній 
сумі заборгованості, а також відхилення зна-
чень цих статей на кінець звітного періоду від-
носно його початку.

Кредиторська заборгованість означає 
використання коштів, які не належать підпри-
ємству.

Якщо поглянути на дебіторську та креди-
торську заборгованість із позиції економіч-
ної науки і розглянути їх як самостійні кате-
горії, тобто як узагальнене поняття, то можна 
визначити їхню економічну природу таким 
чином: дебіторська та кредиторська забор-
гованості виражають економічні відносини, 
що виникають між продавцями і покупцями 
у процесі купівлі-продажу продукції, товарів і 
послуг та зумовлені розбіжністю у часі пере-
ходу права власності (розпорядження, вико-
ристання) з моментом платежу, що пов’язано 
з об’єктивними умовами, які створюються у 
процесі виробництва, реалізації й організації 
розрахунків [3].

Ефективно функціонує те підприємство, 
яке за мінімальних витрат досягає макси-
мального результату. Мінімізація витрат на 
підприємстві потребує оптимізації структури 

Таблиця 1
Трактування поняття «дебіторська заборгованість» різними  

науковими діячами [2; 5; 7]

№ Джерело Тлумачення поняття «дебіторська 
заборгованість» Ключові слова

1 Матицина Н.О.
Розмір неспроможності суб’єкта підприємниць-
кої діяльності виконати грошові зобов’язання 
перед підприємством після настання встанов-
леного договором строку.

Неспроможність 
виконати грошові 
зобов’язання перед 
підприємством

2 Білик М.Д. Матеріальні ресурси, не оплачені контраген-
тами, або готівка, що вилучена у підприємства

Матеріальні 
ресурси, не опла-
чені контрагентами

3 Гуня В.О.
Один із найважливіших складників кредитної 
діяльності підприємства, один з елементів для 
розрахунку показників її результативності

Найважливіший 
складник кредитної 
діяльності

4 Іванов Є.О. Боргові права покупців Боргові права 
покупців

5 Білик І.

Фінансовий актив, який є контрактивним правом 
отримувати грошові кошти або цінні папери від 
іншого підприємства визнається як актив, коли 
підприємство стає стороною контракту і вна-
слідок цього має юридичне право отримувати 
грошові кошти

Фінансовий актив

Отже, дебіторська заборгованість – це сума коштів, які нараховуються підприємству від 
покупців за товари або послуги, продані в кредит.
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джерел формування оборотних коштів, тобто 
розумного поєднання власних та позичених 
коштів. 

Основними умовами впровадження ефек-
тивного управління дебіторською заборгова-
ністю мають стати забезпечення безперерв-
ної роботи підприємства; зниження обсягів 
вільних поточних активів, і, як наслідок, зни-
ження витрат на їх фінансування; приско-
рення обігу оборотних активів; максимізація 
прибутку підприємства за збереження ліквід-
ності; підвищення рівня фінансової безпеки 
підприємства [8]. 

Управління дебіторською та кредитор-
ською заборгованістю передбачає [6]: 

1) обґрунтування можливості виникнення 
дебіторської та кредиторської заборгованості; 

2) визначення політики надання кредиту та 
інкасації для різних груп покупців (постачаль-
никами) і видів продукції; 

3) аналіз і ранжування покупців (поста-
чальників) залежно від обсягів закупівель, 
історії кредитних відносин і запропонованих 
умов оплати; 

4) контроль розрахунків із дебіторами (кре-
диторами) за відстрочену або прострочену 

заборгованість та вивчення причин недотри-
мання договірної дисципліни; 

5) своєчасне визначення прийомів приско-
рення обігу оборотних активів і зменшення 
безнадійних боргів; 

6) забезпечення умов продажів, що гаран-
тують надходження грошових коштів; 

7) прогноз надходжень грошових коштів 
від дебіторів на основі коефіцієнтів інкасації. 

Основними прийомами управління дебі-
торською та кредиторською заборгованістю є 
[7]: 

1) аналіз замовлень, оформлення розра-
хунків і встановлення характеру дебіторської 
та кредиторської заборгованості;

2) аналіз заборгованості за видами про-
дукції для визначення невигідних із позиції 
інкасації товарів;

3) оцінка реальної вартості наявної дебі-
торської та кредиторської заборгованості;

4) зменшення дебіторської заборгованості 
на суму безнадійних боргів;

5) контроль за співвідношенням дебітор-
ської та кредиторської заборгованості; 

6) визначення конкретних розмірів знижок 
за дострокової оплати;

Таблиця 2
Трактування поняття «кредиторська заборгованість»  

різними науковими діячами [1; 3; 7; 10]

№ Джерело Тлумачення поняття «кредиторська 
заборгованість» Ключові слова

1 Цал-Цалко Ю.С.
Залучення активів у господарську діяль-
ність підприємства за рахунок тимчасово 
безоплатного одержання майна інших 
суб’єктів господарювання. 

Залучення активів

2 Крамаренко Г.О. 
та Чорна О.Є.

Наслідок невчасного виконання підприєм-
ством своїх платіжних зобов’язань за роз-
рахунками за продукцію, роботи, послуги; з 
оплати праці; за розрахунками з бюджетом; 
з іншими кредиторами тощо.

Невчасне виконання 
підприємством своїх 
платіжних зобов’язань

3 Борисов А.Б.

Грошові кошти, які тимчасово підпорядко-
вані підприємству, фірмі, що підлягають 
поверненню юридичній або фізичній особі, 
у яких вони позичені і яким вони не випла-
чені.

Позичені грошові 
кошти 

4 Партин Г.О. та 
Загородній А.Г.

Заборгованість підприємства іншим юри-
дичним і фізичним особам, що виникла в 
результаті здійснених раніше дій (подій), 
оцінена в гривнях, щодо якої у підприєм-
ства існують зобов’язання її погашення в 
певний строк

Заборгованість підпри-
ємства, щодо якої у 
підприємства існують 
зобов’язання її пога-
шення в певний строк

5 Ткаченко Н.М.
Тимчасово залучені суб’єктом у власне 
користування грошові кошти, які підлягають 
поверненню юридичній або фізичній особі

Тимчасово залучені 
грошові кошти

Отже, кредиторська заборгованість – це позичені підприємством в інших юридичних і фізич-
них осіб грошові кошти, оцінені в гривнях, щодо яких у підприємства існують зобов’язання 
погашення у певний строк.
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7) оцінка можливості факторингу – про-
дажу дебіторської заборгованості. 

За дотримання дебіторами договірних 
термінів платежів підприємство має кошти 
для своєчасних розрахунків із кредиторами і 
постійно має у своєму розпорядженні вільні 
кошти в обігу. 

Якщо нестача коштів має постійний харак-
тер, то формується прострочена креди-
торська заборгованість з усіма наслідками. 
Ліквідувати її навіть за допомогою платежів 
дебіторів, що надходять регулярно, в таких 
умовах неможливо, тому доводиться залу-
чати короткострокові банківські кредити.

Отже, більш швидка оборотність дебітор-
ської заборгованості порівняно з кредитор-
ською не забезпечує наявності вільних коштів 
у обігу. Таким чином, під час встановлення 
умов розрахунків із покупцями та поста-
чальниками підприємству часто доводиться 
робити вибір між наявністю вільних коштів 
в обігу та збереженням необхідного рівня 
платоспроможності. Залежно від конкретних 
умов і показників діяльності визначається, що 
важливіше у певному періоді для поліпшення 
фінансового стану – вільні кошти в обігу чи 
підвищення платоспроможності [8].

Виникнення дебіторської та кредиторської 
заборгованості є об’єктивним процесом. Її 
наявність, розміри і склад неоднозначно впли-
вають на результати господарської діяльності 
підприємства, оскільки мають як позитивні, 
так і негативні риси ( табл. 3).

Висока частка дебіторської заборгованості 
в активах і кредиторської – в пасивах впливає 
на фінансовий стан, рівень платоспромож-

ності та фінансової стійкості підприємства, 
що визначає необхідність і значущість управ-
ління ними.

Основні моменти, що зумовлюють необ-
хідність одночасного, синхронного управління 
дебіторською та кредиторською заборгова-
ностями підприємств [4; 5]: 

1) у підприємств багато постачальни-
ків і багато покупців, як наслідок, дебітор-
ська заборгованість займає провідне місце 
у складі оборотних активів, а кредиторська 
є практично основним джерелом позикового 
капіталу, тому їхнє співвідношення визначає 
ліквідність підприємства на певну дату й мож-
ливу платоспроможність; 

2) єдиним джерелом коштів для погашення 
кредиторської заборгованості є надходження 
коштів від продажу (інкасації боргів покупців), 
у зв’язку із цим головне завдання управління 
заборгованостями полягає у встановленні 
таких договірних відносин із покупцями та 
постачальниками, за яких строки й розміри 
платежів підприємства залежать від надхо-
дження коштів від покупців (дебіторів);

 3) швидкість руху обох видів заборго-
ваності та їхнє співвідношення визначають 
величину вільних коштів, необхідних для гос-
подарської діяльності підприємств. 

Ефективна діяльність підприєм-
ства залежить від успішного управління 
зобов’язаннями. Підприємству можна реко-
мендувати такі методи управління заборго-
ваністю, як реструктуризація, погашення чи 
переведення боргу [7].

Реструктуризація – це комплекс дій, спря-
мованих на зміну структури боргу. Реструкту-

Таблиця 3
Переваги та недоліки формування дебіторської та кредиторської заборгованостей 

підприємств [1; 3; 6; 9]
Напрям впливу Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

Позитивний вплив 
на діяльність під-

приємства

 – стимулювання збільшення обсягів 
продажу;
 – встановлення стабільних і трива-
лих зв’язків із покупцями;
 – формування конкурентоспромож-
ного асортименту товарів;
 – прискорення реалізації запасів і 
відповідне зниження витрат з їх 
утримання та ін.

 – додаткове фінансування оборот-
них коштів і нарощування еконо-
мічного потенціалу;
 – здобуття додаткового прибутку; 
 – зниження витрат на залучення 
капіталу;
 – зниження ризику втрат від інфляції 
та ін.

Негативний вплив 
на діяльність під-

приємства

 – вилучення коштів з обороту; 
 – виникнення витрат на управління 
дебіторською заборгованістю;
 – виникнення ризику неповернення, 
втрат від інфляції і зниження при-
бутку та ін.

 – підвищення розміру зобов’язань;
 – виникнення втрат від недо-
отримання знижок на продукцію, 
товари, послуги, що купуються; 
 – виникнення ризику втрати плато-
спроможності і фінансової стій-
кості та ін.
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ризація може здійснюватися у формі новації 
та пролонгації. Новація – це процес заміни 
одного договору іншим між тими ж сторонами 
угоди. Новація передбачає обмін боргу на акції 
підприємства, обмін боргу на облігації, обмін 
боргу на векселі. До пролонгації належить від-
строчення платежу без зміни сторін договору. 

Погашення може відбуватися шляхом спи-
сання, взаємозаліку, відступного, зустрічного 
виконання зобов’язань, виконання альтер-
нативного зобов’язання, перекредитування. 
Переведення боргу проводиться зміною сто-
рін договору.

Модель управління кредиторською забор-
гованістю містить такі складові елементи, як 
[1; 10]:

1) статичний та динамічний аналіз форму-
вання та погашення кредиторської заборгова-
ності суб’єкта господарювання та її впливу на 
величину його грошових потоків;

2) обґрунтування доцільності отримання 
відстрочки оплати рахунків постачальників, а 
також оптимального терміну такої відстрочки;

3) попередження формування простроче-
ної кредиторської заборгованості та забезпе-
чення пролонгації кредиторської заборгова-
ності тощо.

Значних успіхів у зниженні загальної 
потреби в оборотних активах можна досягти, 
напрацювавши ефективну політику управ-
ління дебіторською заборгованістю [4].

Так, дебіторська заборгованість є наслід-
ком реалізації моделі грошових розрахунків 
у системі управління грошовими потоками. 
Однак управління такою заборгованістю 
характеризується дещо іншими принципами 
та технологіями здійснення, що дає змогу 
виокремити управління дебіторською забор-
гованістю як окремий функціонально-органі-

заційний блок управління грошовими пото-
ками суб’єкта господарювання.

Модель управління дебіторською забор-
гованістю містить такі складові елементи, як 
[2; 5; 9]:

1) статичний аналіз фінансової інформа-
ції щодо дебіторської заборгованості суб’єкта 
господарювання, інтерпретація значень осно-
вних фінансових показників та коефіцієнтів, 
що використовуються для такого аналізу;

2) динамічний (трендовий) аналіз та оцінка 
тенденцій розвитку ситуації з погашенням 
контрагентами дебіторської заборгованості;

3) обґрунтування оптимального терміну 
надання відстрочки оплати рахунків покуп-
цями;

4) рефінансування дебіторської заборго-
ваності підприємства (використання обліку 
векселів, факторингу та форфейтингу бор-
гових вимог підприємства до третіх осіб для 
покриття поточної потреби у капіталі);

5) контроль простроченої дебіторської 
заборгованості та попередження формування 
безнадійної заборгованості тощо.

Невиправданий розмір дебіторської забор-
гованості є іммобілізацією власного капіталу, 
а перевищення його певного рівня може при-
вести до втрати ліквідності і навіть зупинки 
виробництва.

Основні характеристики процесу управ-
ління заборгованостями підприємства пред-
ставлені в таблиці 4.

Таким чином, управління дебіторською та 
кредиторською заборгованостями являє собою 
процес розроблення і реалізації управлінських 
рішень із приводу погодженості їхнього розміру 
і швидкості руху в часі, що забезпечують необ-
хідний прибуток та оптимальний розмір віль-
них коштів .

Таблиця 4 
Основні характеристики процесу управління заборгованостями підприємства [1; 2; 10]

Характеристики Управління дебіторською та кредиторською 
заборгованостями

Об’єкт
Економічні відносини з контрагентами у процесі поточної діяль-
ності із приводу надання та отримання відстрочок платежу за 
товарними і розрахунковими операціями

Суб’єкт Фінансові менеджери
Основні  

(базові, стратегічні) цілі Оптимізація прибутку (операційного) і розміру вільних коштів

Інструменти реалізації Політика управління фінансовими (грошовими) потоками

Принципи Системність, комплексність, ясність і прозорість відносин, манев-
реність, відповідальність, погодженість

Етапи Залучення, формування, інкасація, рефінансування
Методи Аналітичні, планування, бюджетування, синхронізації
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Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, ефективне управління дебіторською 
та кредиторською заборгованістю промисло-
вих підприємств в умовах дефіциту оборот-
них коштів з урахуванням аспектів його стра-
тегічного розвитку та конкретних тактичних 
цілей є цілісним процесом, що передбачає 
модифікацію та застосування альтернатив-
них концепцій управління капіталом під-
приємства загалом, а також методів оцінки 
ефективності його функціонування, адекват-
них умовам трансформаційної ринкової еко-
номіки України. 

Для побудови економічного та фінансового 
інструментарію системи управління дебітор-

ською заборгованістю промислового підпри-
ємства важливим є розроблення ефективних 
механізмів управління ними, спрямованих 
насамперед на оптимізацію обсягів і структури 
дебіторської заборгованості. А також фор-
мування ефективних принципів і стандартів 
кредитної та авансової політики, скерованих 
на підвищення ефективності використання 
капіталу підприємства, вкладеного у дебітор-
ську заборгованість, побудову ефективної 
системи управління інкасацією дебіторської 
заборгованості з оптимальною швидкістю її 
погашення, мінімальними ризиками та мак-
симальним результатом функціонування про-
мислового підприємства.
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вано та наведено визначення оборотного капіталу підприємства. Визначено основні аспекти управління обо-
ротним капіталом підприємства. Обґрунтовано принципи, на яких повинно базуватися управління оборотним 
капіталом.

Ключові слова: оборотний капітал, грошові кошти, виробничий цикл, короткострокові активи, фінансові 
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В статье рассмотрена теоретическая сущность оборотного капитала предприятия. На основе работ из-

вестных украинских ученых представлена морфологическая оценка понятия «оборотный капитал предпри-
ятия». Обосновано и приведено определение оборотного капитала предприятия. Определены основные 
аспекты управления оборотным капиталом предприятия. Обоснованы принципы, на которых должно базиро-
ваться управление оборотным капиталом.

Ключевые слова: оборотный капитал, денежные средства, производственный цикл, краткосрочные акти-
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Khokhlov N.P., Yareshchenko Т.А. THEORETICAL ESSENCE OF THE COMPANY’S CURRENT CAPITAL 
The Article considers the theoretical essence of the company’s current capital. Based on the literature sources, 

well-known Ukrainian scientists, a morphological evaluation of the concept of “company’s current capital” is present-
ed. The Article substantiates and gives the definition of the company’s current capital. The main aspects of the com-
pany’s current capital management have been determined. The principles on which the current capital management 
should be based have been substantiated.

Keywords:  current capital, cash, production cycle, short-term assets, financial resources, advances, and eco-
nomic process.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах нестабільності економіки 
управління фінансовими ресурсами підприєм-
ства є важливим етапом фінансового менедж-
менту. Особливу увагу необхідно приділяти 
оборотному капіталу, адже від якості управ-
ління ним залежить безперервність процесу 
виробництва та реалізації продукції, ліквід-
ність підприємства та його платоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням економічної категорії «обо-
ротний капітал підприємства» займаються 
багато науковців, таких як С.М. Злупко [1], 
Л.Я. Корнійчук [2], Я.С. Ядгаров [3], Г.М. Аза-
ренкова [4], Є.Ф. Брігхем [5], А.А. Мазаракі [6], 
А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк [7], 
А.М. Рєхачова [8], Р.С. Сорока [9], Ю.П. Яков-
лєв [10], О.В. Люта, О.С. Єйбоженко [11], 

Г.В. Брушко [12]. Однак подальше вивчення 
цього питання в сучасних умовах необхідне 
у зв’язку зі змінами економічного становища 
держави.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У статті проаналізовано теоре-
тичну сутність оборотного капіталу підприєм-
ства та визначено основні аспекти управління 
ним у важких економічних умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із видатних мислителів старо-
давньої Греції був Арістотель (384–322 рр. до 
н. е.) – учень Платона. Свої роздуми на соці-
ально-економічні теми він виклав у 28 творах. 
Усі економічні відносини Арістотель поділив 
на два види, такі як економіка та хремас-
тика. Мінову та товарну торгівлю за посеред-
ництвом грошей він відносив до економіки, ЕК
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а купецьку торгівлю з метою перепродажу й 
отримання грошей назвав хремастикою. Ці 
дві форми обігу грошей він протиставляв, 
вважаючи економіку природною основою гос-
подарства, а хремастику – побудованою на 
грошах і неприродною [1, с. 80].

Ідеологію меркантилізму розкривають такі 
головні положення: 

– багатством є лише те, що може бути реа-
лізованим і справді реалізується в грошах, 
тобто багатство – це не що інше, як нагрома-
дження грошей;

–  виробництво створює потрібні пере-
думови для утворення багатства, а тому 
потребує постійного заохочення і розви-
тку; 

Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «оборотний капітал підприємства»

№ 
п\п Автор, джерело Визначення Ключові слова

1 Азаренкова Г.М. 
[4, с. 126]

Оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено 
в оборотні виробничі фонди та фонди обігу для 
забезпечення безперервного виробництва і реалі-
зації виготовленої продукції та які беруть участь у 
виробничому процесі один раз і повністю перено-
сять свою вартість на собівартість продукції

Грошові 
ресурси

2 Брігхем Є.Ф. 
[5, с.734]

Оборотний капітал – інвестиція фірми у коротко-
строкові активи – готівку, ліквідні цінні папери, 
товарно-матеріальні запаси і рахунки дебіторських 
заборгованостей

Короткострокові 
активи

3 Мазаракі А.А.
[6, с.524]

Оборотний капітал це – сукупність матеріальних 
та грошових цінностей (економічних ресурсів) 
підприємства, що знаходяться у постійному круго-
обігу, змінюють свою матеріальну форму протягом 
одного операційного циклу та в повному обсязі 
переносять свою вартість на товари, що реалізує 
підприємство

Змінюють свою 
матеріальну 
форму про-

тягом одного 
операційного 

циклу

4 Поддєрьогін А.М.
[7, с. 189]

Оборотний капітал (оборотні кошти) – це кошти, аван-
совані в оборотні виробничі фонди й у фонди обігу 
для забезпечення безперервності процесу вироб-
ництва, реалізації продукції та отримання прибутку

Кошти, аван-
совані в обо-

ротні виробничі 
фонди

5 Рєхачова А.М. 
[8, с. 18]

Оборотний капітал – це економічна категорія, яка 
являє собою майно суб’єкта господарювання, аван-
соване у матеріальну, грошову та розрахункову 
форми, що споживається протягом одного опера-
ційного циклу та здійснює безперервний кругообіг

Здійснює безпе-
рервний круго-

обіг

6 Сорока Р.С. 
[9, с. 217]

Оборотний капітал – це фінансові ресурси під-
приємств, які інвестуються ними на формування 
оборотних активів з метою отримання прибутку; 
перебуваючи у постійному кругообігу, переходять 
із однієї функціональної форми в іншу і можуть 
бути перетворені в кошти протягом одного року 
або одного операційного циклу, забезпечуючи 
тим самим безперервність процесу господарської 
діяльності. Тобто оборотний капітал є єдиною 
сукупною масою вартості, яка містить у собі як 
оборотні активи, так і оборотні інвестиції (кошти)

Єдина сукупна 
маса вартості

7 Яковлєв Ю.П.  
[10, с. 239]

Оборотний капітал являє собою сукупність май-
нових цінностей підприємства, що обслуговують 
поточний господарський процес і цілком спожива-
ються протягом одного виробничого циклу

Обслуговують 
поточний госпо-
дарський про-
цес

Визначення автора
Оборотний капітал підприємства – це короткострокові активи, що 
обслуговують поточний господарський процес, змінюють свою мате-
ріальну форму протягом одного операційного циклу задля отри-
мання прибутку підприємством
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– безпосереднім джерелом багатства є 
сфера обігу, тобто сфера, де продукти пере-
творюються на гроші;

–  сфера обігу є водночас і джерелом при-
бутку, що утворюється завдяки продажу това-
рів за більш високою ціною, ніж ціна купівлі;

–  обіг товарів усередині країни, на думку 
меркантилістів, хоч і збагачує одних осіб за 
рахунок інших, проте не збільшує і не змен-
шує загальної суми національного багатства; 

– джерелом багатства є лише зовнішня 
торгівля; 

– баланс зовнішньої торгівлі має бути 
активним, тобто треба менше купувати в іно-
земців і більше їм продавати (проте щодо 
розуміння активного балансу погляди ран-
ніх і пізніх меркантилістів дуже різнилися)  
[2, с. 41].

Уперше капітал було розділено на осно-
вний та оборотний фізіократами. Представ-
никами школи фізіократів були такі видатні 
економісти, як Ф. Кене, А. Тюрго, В. Мірабо, 
В. Дюпон де Немур, Г. Летрон та ін. Фізіократи 
розрізняли «щорічні аванси» і «первинні 
аванси». Ф. Кене як один із найяскравіших 
представників фізіократів зробив розмеж-
ування між окремими частинами капіталу 
за характером їх обороту. Одну частину 
капіталу він називав первинними авансами 
(сільськогосподарський інвентар, будівлі, 
худоба); іншу, названу ним щорічними аван-
сами, становили витрати на насіння, робочу 
силу. Перша частина капіталу повний оберт 
здійснювала за декілька виробничих циклів 
(декілька років), тоді як друга частина проро-
бляла оборот упродовж одного виробничого 

Рис. 1. Принципи управління оборотним капіталом підприємства

Принципи управління оборотним капіталом підприємства

Принцип взаємо-
пов’язаності

Управління оборотними активами здійснюється у межах зага-
льної системи управління фінансами підприємств, оскільки
будь-яке управлінське рішення прямо або опосередковано
впливає на ефективність діяльності підприємств

Принцип
своєчасності

Кожне управлінське рішення щодо формування та викорис-
тання кожного складника оборотних активів має прийматися
своєчасно та на основі отримання оперативної достовірної ін-
формації

Принцип
координації

Цей принцип спрямовуватиме управлінців підприємств на до-
сягнення узгодженості управлінських рішень у сфері оборот-
них активів із рішеннями щодо поточних зобов’язань

Принцип
безперервності

Управління оборотними активами розглядається як постій-
ний процес, який забезпечує прийняття низки управлінських
рішень, що впливають на ліквідність та платоспроможність
підприємства

Принцип
оптимальності

Кожне управлінське рішення щодо визначення обсягів оборо-
тних активів та всіх їхніх складників спрямовується на знахо-
дження їхнього оптимального розміру

Принцип
раціональності

Усі складники оборотних активів повинні бути раціонально
розміщені між стадіями відтворювального процесу підприєм-
ства
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циклу (1 року) [3, с. 34]. У сучасній економіч-
ній літературі сутність поняття оборотного 
капіталу розглядається багатьма авторами, 
морфологічну оцінку цього поняття представ-
лено в таблиц 1.

Управління оборотним капіталом підпри-
ємства є складним процесом. Під системою 
управління оборотним капіталом підприєм-
ства варто розуміти сукупність відокремле-
них, але взаємопов’язаних елементів, що 
забезпечують цілеспрямований вплив на 
об’єкт управління шляхом реалізації функцій 
управління через застосування комплексу 
методів управління з метою забезпечення 
достатнього рівня ліквідності та платоспро-
можності підприємства. Система управління 
оборотним капіталом підприємства являє 
собою частину загальної фінансової стратегії 
підприємства, що полягає у формуванні необ-
хідного обсягу і складу оборотного капіталу, 
раціоналізації й оптимізації структури джерел 
його фінансування [11, с. 231].

Принципи управління оборотним капіта-
лом підприємства представлено на рис. 1.

Управління оборотним капіталом підпри-
ємства має базуватися, по-перше, на вимо-
гах зовнішнього законодавства (на рівні 
держави), по-друге – на вимогах внутріш-
ніх положень та інструкцій (на рівні підпри-
ємств). Зовнішня нормативна інформація 
дасть змогу з’ясувати вимоги щодо оформ-
лення господарських договорів, виконання 
господарських зобов’язань, особливостей 
відображення запасів, дебіторської заборго-
ваності, поточних фінансових інвестицій, гро-
шових коштів у бухгалтерському фінансовому 
обліку, правил та норм зберігання, пакування, 

перевезення виробничих запасів і запасів 
готової продукції, порядку проведення інвен-
таризації та утилізації. Внутрішня нормативна 
інформація забезпечить регулювання проце-
сів управління дебіторською заборгованістю, 
грошовими коштами, поточними фінансовими 
інвестиціями, запасами в межах діяльності 
підприємства. Для підвищення ефективності 
управління оборотним капіталом внутрішня 
нормативна інформація повинна обґрунто-
вуватися шляхом розроблення на підприєм-
стві визначених положень, які мають містити 
основні характеристики процесів управління 
дебіторською заборгованістю, грошовими 
коштами, поточними фінансовими інвестиці-
ями, запасами та базуватись на відповідних 
методиках [12, с. 33].

Висновки із цього дослідження. Таким 
чином, можна дійти висновку, що оборотний 
капітал підприємства відіграє особливу роль 
у житті підприємства, на його основі прово-
диться безперебійний, циклічний операцій-
ний процес, а його обсяги впливають на про-
цес відтворення капіталу підприємства, що 
є базою для комерційної діяльності суб’єкта 
господарювання. Управління оборотним 
капіталом підприємства – складний процес, 
який потребує від менеджерів швидкого при-
йняття рішення щодо управління грошовими 
коштами, дебіторською заборгованістю під-
приємства, спонукає на пошуки нових ринків 
збуту, нормування залишків готової продукції 
та запасів. Тому управління оборотним капі-
талом підприємства повинно базуватися на 
визначених принципах, що дасть змогу під-
приємству мати нормативні значення ліквід-
ності та платоспроможності.  
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах жорсткої конкуренції під-
приємствам усе складніше утримувати наяв-
них споживачів і зацікавити нових своїми 
товарами чи послугами. За таких обставин 
для підтримки своєї конкурентоспроможності 
підприємствам необхідно здійснювати інно-
ваційну діяльність. Інноваційна діяльність 
відіграє значну роль в ефективному розви-
тку підприємства, підвищенні якості продук-
ції, раціональному та економічному викорис-
танні ресурсів. Результатом такої діяльності є 
інновації (створення нової продукції (послуг), 
нових знань, освоєння нововведень тощо).

У сучасних умовах господарювання під-
приємства здійснюють інноваційну діяльність 
в умовах постійної невизначеності та мінли-

вості економічного середовища. Тому для 
того, щоб інноваційна діяльність підприємства 
була успішною, необхідно її добре планувати. 
У зв’язку з вищесказаним дослідження плану-
вання інноваційної діяльності на вітчизняних 
підприємствах набуває особливої актуаль-
ності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню планування інноваційної 
діяльності підприємств присвячена значна 
кількість праць як вітчизняних, так і зарубіж-
них дослідників, зокрема Ж.Д. Дармилова [1], 
М.П. Денисенко [2], П.Ф. Друкер [3], В.В. Іва-
нова [4], С.М. Ілляшенко [5], Г.С. Кононенко 
[6], І.Б. Олексів [7], В.І. Отенко [8], А.А. Охтень 
[9], Д.С. Сімоненко [10] та інших. У працях цих 
науковців висвітлено основні підходи щодо ЕК
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планування інноваційної діяльності на під-
приємствах. Незважаючи на велику кількість 
публікацій, дослідження планування іннова-
ційної діяльності на вітчизняних підприєм-
ствах потребує подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей планування інноваційної діяль-
ності на вітчизняних підприємствах, а також 
розроблення практичних рекомендацій щодо 
підвищення його ефективності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Варто відзначити, що за наявними 
статистичними даними в Україні протягом 
2015 р. підприємствами було витрачено на 
інновації 13,8 млрд. грн., у тому числі на при-
дбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення – 11,1 млрд. грн., на внутрішні 
та зовнішні науково-дослідні розробки – 
2,0 млрд. грн., на придбання інших зовніш-
ніх знань (придбання нових технологій) – 
0,1 млрд. грн. та 0,6 млрд. грн. – на навчання 
та підготовку персоналу для розроблення та 
запровадження нових або значно вдоскона-
лених продуктів ы процесів, діяльність щодо 
ринкового запровадження інновацій та інші 
роботи, пов’язані зі створенням та впрова-
дженням інновацій (інші витрати).

Основним джерелом фінансування 
інноваційних витрат залишаються власні 
кошти підприємств – 13 427,0 млн. грн. (або 
97,2% загального обсягу витрат на інновації). 
Кошти державного бюджету отримали 11 під-
приємств, місцевих бюджетів – 15, загальний 
обсяг становив 589,8 млн. грн. (0,7%); кошти 
вітчизняних інвесторів отримали 9 підпри-
ємств, іноземних – 6, загалом обсяг коштів 
становив 132,9 млн. грн. (1,9%); кредитами 
скористалося 11 підприємств, обсяг коштів 
становив 113,7 млн. грн. (0,8%).

У 2015 р. 570 підприємств реалізували інно-
ваційну продукцію на 23,1 млрд. грн. Серед 
таких підприємств 37,4% реалізували продук-
цію за межі України на суму 10,8 млрд. грн. 
Кожне четверте підприємство реалізовувало 
продукцію, що була новою для ринку. Обсяг 
такої продукції становив 7,3 млрд. грн., майже 
дві її третини підприємства поставили на екс-
порт. Значна кількість підприємств (86,0%) 
реалізовувала продукцію, яка була новою 
винятково для підприємства. Її обсяг стано-
вив 15,8 млрд. грн. Кожне третє підприємство 
реалізувало за межі України 40,1% такої про-
дукції [11].

Варто зауважити, що інноваційна діяль-
ність з-поміж інших видів діяльності підприєм-

ства зазнає найбільшого впливу мінливості, 
невизначеності та ризикованості як нових 
якісних характеристик зовнішнього і внутріш-
нього середовища функціонування підприєм-
ства. З огляду на це особливої уваги набуває 
саме планування інноваційної діяльності [6].

Планування інноваційної діяльності вітчиз-
няних підприємств є актуальною проблемою 
сьогодення з огляду на її визначальну роль у 
забезпеченні функціонування та стабільного 
розвитку. Інноваційна діяльність, спрямована 
на розроблення чи удосконалення продукції 
підприємства, є за своєю сутністю інвести-
ційним проектом, який на початку потребує 
вкладення коштів, що повертаються під час 
реалізації продукції. Отже, планування трива-
лості життєвого циклу продукції підприємства 
є важливим завданням, що забезпечує опти-
мальне залучення ресурсів для інноваційної 
діяльності шляхом відносно точного визна-
чення потрібного часу початку та завершення 
інноваційних проектів. 

Варто зазначити, що планування іннова-
ційної діяльності – це вибір певних цілей інно-
ваційної діяльності підприємства та пошук 
оптимальних шляхів їх досягнення. Головне 
завдання – розроблення різних альтернатив 
досягнення поставлених цілей інноваційної 
діяльності. Завдяки плануванню формуються 
плани ресурсного забезпечення інновацій-
ної діяльності тощо. Планування інновацій-
ної діяльності дає можливість унеможливити 
ризики постачання, збуту інноваційної про-
дукції та ризики недостатнього обсягу фінан-
сування [1].

Планування є одним з основних елементів 
системи управління інноваційною діяльністю, 
що полягає у розробленні основних напрямів 
інноваційної діяльності відповідно до страте-
гії розвитку, ресурсних можливостей підпри-
ємства та наявного чи потенційного попиту 
на ринку. Ця система передбачає розрахунок, 
визначення розміру інвестицій та підготовку 
рішень, необхідних для досягнення цілей. 
Планування інноваційної діяльності базу-
ється на проведенні систематичних дослі-
джень стану ринку, зборі й аналізі численних 
даних, що охоплюють економічні, політичні, 
демографічні та інші аспекти [8].

Загалом планування інноваційної діяль-
ності – це досить важливий процес у діяль-
ності підприємств, що передбачає низку 
послідовних етапів (рис. 1).

Доцільно розглянути кожен із вищенаведе-
них етапів процесу планування інноваційної 
діяльності детальніше.
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На першому етапі дуже важливим є чітке 
формування інноваційних цілей, які пови-
нні відображати загальну місію організації 
та напрями її розвитку. Кінцеву мету також 
потрібно визначати на першому етапі, оскільки 
вона спрощує бачення кінцевих орієнтирів 
діяльності, показуючи таким чином шляхи їх 
досягнення.

На другому етапі потрібно визначити ті 
стратегічні завдання, на вирішення яких спря-
мована інноваційна діяльність підприємства. 
Повинні бути визначені очікувані результати 
від інноваційної діяльності.

На третьому етапі необхідно проаналі-
зувати чинники зовнішнього середовища, 
зокрема мікрооточення – споживачів, поста-
чальників, конкурентів тощо. До чинників 
макросередовища можна віднести соціально-
культурні чинники, економічні чинники, стан 
та зрілість ринку, міжнародне середовище, 
інтеграційні процеси, економічні та науково-
технічні чинники [8]. 

Також необхідно проаналізувати і вну-
трішнє середовище підприємства, а саме – 
персонал підприємства, загальну організацію 
та стилі управління, маркетинг, виробництво, 
фінанси, облік та інші функціональні напрями 
підприємнитцва. 

Відповідно до окреслених завдань та 
визначених на попередніх етапах можливос-
тей підприємства на четвертому етапі роз-
робляється план інноваційної діяльності. 
У цьому плані зазначаються конкретні дії, 
які необхідно виконати з метою досягнення 
бажаного результату, а також закріплюються 
виконавці тієї чи іншої роботи [5].

Під час розроблення плану інноваційної 
діяльності великого значення набуває пра-
вильна оцінка ефективності (прибутковості) 
проектів. Концентрувати досить великий обсяг 
фінансових ресурсів підприємства на розро-
бленні одного проекту не завжди доцільно. 
Підприємство може собі це дозволити лише у 
разі, якщо інноваційному проекту гарантова-

Рис. 1. Етапи процесу планування інноваційної діяльності
Джерело: розроблено автором на основі [1; 7]
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ний 100%-вий успіх. В інших ситуаціях вигід-
ніше спрямовувати ресурси на розроблення 
декількох інноваційних проектів. У такому 
разі поява невдач під час розроблення одного 
з проектів буде компенсована успіхом від реа-
лізації інших. Крім цього, варто оцінити кіль-
кісно усі витрати, необхідні для розроблення 
інноваційного проекту, а також визначити 
метод фінансування проекту, необхідність та 
ймовірність залучення зовнішніх інвестицій 
для реалізації проекту [4].

На п’ятому етапі аналізуються всі можливі 
стратегічні альтернативи. Відбувається кри-
тична оцінка кожної розробленої стратегічної 
альтернативи.

На шостому етапі здійснюється вибір стра-
тегії інноваційного розвитку підприємства. 
У вітчизняній практиці проблема вибору того 
чи іншого типу стратегії інноваційного розви-
тку найбільш гостро стоїть перед великими 
товаровиробниками, що володіють високим 
науково-технічним потенціалом і задовільно 
сформованою виробничою базою. Причому 
проблема майже в однаковому ступені акту-
альна і для тих, хто має сильних конкурентів 
на внутрішньому ринку, і для монополістів 
у своїх сферах діяльності. Однак говорити 
сьогодні про поширення активної інновацій-
ної стратегії на вітчизняних підприємствах у 
сучасних умовах господарювання, на нашу 
думку, передчасно [10]. 

У межах стратегії інноваційного розвитку 
підприємства особливу увагу необхідно приді-
лити складанню інноваційного бюджету. Адже 
саме завдяки бюджету, а не інноваційній стра-
тегії загалом, інноваційна діяльність узгоджу-
ється з іншими аспектами діяльності підпри-
ємства, узгоджуються обсяги матеріальних, 
фінансових і трудових ресурсів, необхідних 
для здійснення запланованої інноваційної 
стратегії, координуються окремі види діяль-
ності таким чином, щоб усі структурні підроз-
діли підприємства працювали узгоджено для 
досягнення загальної інноваційної мети і, як 
результат, базової стратегії розвитку підпри-
ємства.

На останньому етапі відбувається контроль 
та оцінювання результатів упровадження пла-
нів інноваційної діяльності. Цей етап повинен 
дати відповідь на питання, чи досягнутий бажа-
ний ефект у результаті впровадження обраного 
плану. Контроль є зворотним зв’язком процесу 
планування інноваційної діяльності.

Варто зазначити, що якщо в процесі оцінки 
виявлено нові чинники впливу, то необхідно 
коригувати цілі та завдання з подальшим кори-

гуванням плану інноваційної діяльності. Під 
час реалізації скоригованого плану потрібно 
знову оцінювати чинники зовнішнього та вну-
трішнього середовища, і цей цикл повинен 
продовжуватися аж до закінчення реалізації 
інноваційного проекту [6].

Формування та реалізація послідовних 
етапів планування інноваційної діяльності 
дадуть змогу вітчизняним підприємствам 
оптимально реагувати на виклики чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Варто зауважити, що планування інно-
ваційної діяльності охоплює весь комплекс 
заходів як із розроблення планових завдань 
інноваційного процесу, так і з упровадження 
їх у практику.

Важливо відзначити, що планування інно-
ваційної діяльності виконує низку важливих 
функцій, основними з них є [5]:

– цілеузгодження – завдяки узгодженості 
планів цілі окремих учасників та виконав-
ців орієнтовані на досягнення основної мети 
спільного інноваційного проекту загалом; 

– прогнозування – розроблені плани орієн-
товані на майбутнє і базуються на обґрунто-
ваних прогнозах розвитку ситуації; 

– координація діяльності всіх учасни-
ків інновацій. Координація здійснюється як 
попереднє узгодження дій під час підготовки 
планів і як узгоджена реакція на перешкоди 
і проблеми, що виникають під час виконання 
планів;

– створення об’єктивної бази для ефектив-
ного контролю. Плани встановлюють бажаний 
або необхідний стан системи на визначений 
період часу. Плани дають змогу об’єктивно 
оцінити діяльність підприємства шляхом 
порівняння фактичних значень параметрів із 
запланованими. За таких умов контроль стає 
предметним, спрямованим на забезпечення 
цільового стану системи; 

– інформаційне забезпечення учасників 
інноваційного процесу. Плани містять важливу 
для кожного учасника інформацію про цілі, 
прогнози, альтернативи, терміни, ресурси й 
адміністративні умови проведення інновацій.

Під час упровадження інновацій плану-
вання є найважливішою функцією управ-
ління. Адже саме воно об’єднує структурні 
підрозділи підприємства загальною метою 
інноваційної діяльності, надає інноваційним 
процесам односпрямованості та скоордино-
ваності. Це дає змогу найбільш повно й ефек-
тивно використовувати наявні матеріальні 
та трудові ресурси, професійно розв’язувати 
управлінські задачі з інноваційного розвитку 
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підприємств [3].
Водночас під час дослідження процесу 

планування інноваційної діяльності на вітчиз-
няних підприємствах нами було виявлено, що 
цей процес реалізується недостатньо продук-
тивно. Основною причиною цього є відсут-
ність належної уваги до планування інновацій-
ної діяльності на вітчизняних підприємствах. 
Зокрема, інноваційна діяльність на більшості 
підприємствах відбувається «стихійно», без 
чіткого плану її здійснення, через що осно-
вна маса інноваційних проектів не приносить 
бажаної продуктивності.

Інноваційні заходи на вітчизняних підпри-
ємствах упроваджуються несистемно, майже 
відсутній контроль за їх виконанням. Така 
ситуація потребує виправлення, оскільки 
здійснення інновацій потребує як комплексної 
оцінки стану підприємства з метою обґрун-
тованого визначення резервів інноваційного 
розвитку, так і врахування готовності персо-
налу до змін, наявності у нього необхідної 
кваліфікації та здібностей. 

Ігнорування процесу планування інно-
ваційної діяльності вітчизняними підприєм-
ствами пояснюється їх слабкою кадровою та 
інформаційною забезпеченістю.

Так, на більшості вітчизняних підприєм-
ствах відсутній окремий структурний підроз-
діл чи посада, основними обов’язками яких 
було би планування інноваційної діяльності. 
Тому цим процесом займаються особи, у яких 
не вистачає необхідних знань та навичок.

З огляду на це, на нашу думку, для вдо-
сконалення процесу планування інновацій-
ної діяльності на вітчизняних підприємствах 
необхідно створити підрозділ, який буде 
спеціалізуватися на питаннях упровадження 
інновацій, або ж під час здійснення інновацій-
ної діяльності застосовувати підхід «робота в 
команді».

Перший напрям передбачає створення 
окремої структурної одиниці в організаційній 
структурі управління підприємством, а дру-
гий – залучення до цього процесу працівників 
різних структурних підрозділів, які будуть заді-
яні у процесі реалізації інноваційного проекту.

З урахуванням того, що в Україні зараз 
несприятливі умови господарювання, а біль-
шість вітчизняних підприємств перебувають 
у кризовому стані, для них найбільш акту-
альним є саме другий напрям удосконалення 
процесу планування інноваційної діяльності. 
Адже створення окремого структурного під-
розділу вимагає додаткових витрат, що для 
вітчизняних підприємств є неактуальним.

Як показує досвід, колективні зусилля пра-
цівників дають можливість підвищити ефек-
тивність процесу планування інноваційної 
діяльності, оскільки колективне планування 
інноваційної діяльності на вітчизняних підпри-
ємствах дасть змогу найбільш критично про-
аналізувати кожну стратегічну альтернативу, 
спираючись на наявні ресурси, та за можли-
вості прорахувати можливу вигоду та втрати 
від її реалізації. 

Для ефективного планування інноваційної 
діяльності важливо також, щоб усі підрозділи 
підприємства, а особливо служба постачання 
і збуту, планово-економічна, бухгалтерська та 
інші служби і підрозділи тісно співпрацювали 
між собою. Лише за таких умов можливе під-
вищення ефективності процесу планування 
інноваційної діяльності на вітчизняних підпри-
ємствах.

Ефективне планування інноваційної діяль-
ності на підприємстві вимагає грамотного та 
цілеспрямованого підходу. Великого значення 
у цьому питанні набуває планування марке-
тингових досліджень. Воно дає змогу науково 
обґрунтувати вибір маркетингового дослі-
дження з урахуванням специфіки роботи 
підприємства, що приводить до підвищення 
коефіцієнта корисної дії кожного запропоно-
ваного варіанту дослідження. Це дає змогу 
зменшити ризики та оптимізувати витрати на 
інноваційну діяльність загалом [3].

Основними результатами планування інно-
ваційної діяльності на підприємстві є [3, 8]: 

– постановка завдань на основі інформа-
ційного забезпечення про цілі, ресурси, тер-
міни та умови проведення інновації; 

– підготовка раціональних та економічно 
обґрунтованих управлінських рішень на 
основі розрахунків і обґрунтованих прогнозів, 
що враховують сприятливі та несприятливі 
тенденції й умови; 

– координація діяльності всіх учасників 
процесу планування інноваційної діяльності; 

– визначення бази та періоду часу для 
предметного контролю інноваційного процесу.

Варто зазначити, що процес планування 
інноваційної діяльності забезпечує [6]:

–  обґрунтований вибір основних напрямів 
інноваційної діяльності;

– формування програм досліджень, розро-
блення і виробництва інноваційної продукції;

– розподіл програм і конкретних завдань за 
окремими відрізками часу і закріплення їх за 
виконавцями;

– встановлення календарних термінів про-
ведення робіт із програм;
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– розрахунок потреби в ресурсах і розподіл 
їх за виконавцями на основі бюджетних роз-
рахунків.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
планування посідає провідне місце в загаль-
ній системі управління інноваційною діяль-
ністю підприємства. Планування інноваційної 
діяльності є ключовим елементом оптималь-
ного реагування на зовнішні зміни та забез-
печення виживання в умовах високої конку-
ренції. Загалом же планування інноваційної 
діяльності підприємства – це досить творчий 
процес у діяльності вищого керівництва під-
приємства, що передбачає виконання низки 
послідовних етапів. Таким чином, якісно про-

ведене планування на підприємстві – запо-
рука успішної інноваційної діяльності підпри-
ємства.

За допомогою нього реалізується важли-
вий показник ефективного господарювання 
суб’єкта підприємництва – інноваційний 
потенціал підприємства. Інновації є стрижне-
вими елементами оптимального реагування 
на зовнішні зміни та забезпечення виживання 
в умовах високої конкуренції. 

Подальші дослідження необхідно прово-
дити у напрямі конкретизації та деталізації 
етапів планування інноваційної діяльності 
для різних сценаріїв розвитку підприєм-
ства.
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тивності праці, розроблено модель впливу мотивації трудової діяльності на продуктивність праці.
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В статье дан анализ теоретических и методологических подходов к исследованию производительности 
труда, рассмотрены факторы, формирующие производительность на различных уровнях хозяйствования, 
раскрыта сущность конкурентоспособности и доказана ее взаимосвязь с производительностью, определено 
место производительности труда в системе факторов конкурентоспособности предприятия. Определено ме-
сто мотивации труда в системе производительности труда, разработана модель влияния мотивации трудо-
вой деятельности на производительность труда.

Ключевые слова: производительность труда, конкурентоспособность, предприятие, мотивация труда, 
жизненный цикл компании.

Shapoval V.M., Grybinenko O.M., Herasymenko Т.V. THEORETICAL BASIS OF COMPETITIVENESS OF COM-
PANIES BY INCREASING LABOUR PRODUCTIVITY

The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the study of labor productivity, consider 
the factors that form the productivity on various levels of management, reveals the essence of competitiveness 
and proved its relationship with productivity, labor productivity is defined place in the system of enterprise compet-
itiveness. The place of motivation in the productivity system was defined, the model of the effect of motivation on 
productivity was worked out.

Keywords:  labor productivity, competitiveness, enterprise, labor motivation, the company’s life cycle.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Підвищення продуктивності праці 
промислового підприємства – дуже важлива 
умова його ефективного стратегічного роз-
витку. Формування стратегії управління пер-
соналом на основі стратегії розвитку підпри-
ємства є найважливішим чинником зростання 
продуктивності праці за умови постійних змін 
у його зовнішньому і внутрішньому серед-

овищі. Підвищуючи продуктивність праці, 
адміністрація підприємства може у великих 
обсягах використовувати фінансові кошти і 
технічні засоби на вдосконалення кадрової 
політики та стратегії розвитку підприємства.

Сучасна ситуація в українській економіці 
характеризується зниженням науково-техніч-
ного, технологічного, кадрового потенціалу, 
що зумовлює зниження конкурентоспромож- ЕК
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ності українських промислових підприємств 
за якісними параметрами продукції. Прово-
дячи оцінку сучасних конкурентних можливос-
тей галузей України, необхідно враховувати 
високу енерго-, матеріало- і трудомісткість 
багатьох видів продукції, що приводить до 
зростання витрат виробництва і значно погір-
шує конкурентні позиції українських товарів 
на міжнародних ринках.

В умовах значного загострення конкурент-
ної боротьби все більшого значення набуває 
зростання продуктивності праці як чинника 
зниження виробничих витрат, поліпшення 
якості продукції та отримання підприємством 
конкурентної переваги.

Взаємозв’язок продуктивності праці та 
конкурентоспроможності підприємства стає 
все більш явним. Засоби, спрямовані на 
пошук і реалізацію резервів зростання про-
дуктивності праці, у подальшому окупаються 
багаторазово за рахунок зниження витрат, 
зростання прибутку, успіхів у конкурентній 
ринковій боротьбі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Із початком ринкових перетворень в Україні 
помітно активізувався інтерес до проблем 
конкуренції у вітчизняній науці. Різним аспек-
там конкуренції і процесу підвищення конку-
рентоспроможності господарюючих суб’єктів 
присвячені дослідження О. Драган [1], В. Пав-
лової [2], Ю. Тарантухи [3], М. Скрипниченко 
[4], О. Янгового [5] та ін. У сучасній економічній 
літературі розуміння проблем продуктивності 
в умовах ринкової економіки представлено в 
роботах І. Мірошниченка [6], М. Нижника [7], 
В. Поторичина [8], Б. Сербиновського [9] та 
ін. Водночас проблема забезпечення конку-

рентоспроможності суб’єктів ринку на основі 
зростання продуктивності праці залишається 
невирішеною. Ця обставина зумовила вибір 
теми дослідження, постановку його мети і 
завдань.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення тео-
ретико-методологічних підходів до забезпе-
чення конкурентоспроможності промислових 
підприємств на основі підвищення рівня про-
дуктивності праці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виконаний аналіз наукових підходів 
до визначення категорії «продуктивність» 
дав змогу встановити, що все розмаїття тео-
рій продуктивності можна розділити на дві 
групи, такі як теорії дослідження продуктив-
ності праці та теорії дослідження продук-
тивності всіх факторів виробництва, у тому 
числі і праці.

Продуктивність відображає ступінь корис-
ного застосування всіх видів ресурсів, а збіль-
шення продуктивності приводить до зростання 
прибутку, рентабельності та конкурентоспро-
можності підприємств. Продуктивність також 
свідчить про внутрішню і зовнішню сторони 
діяльності підприємства. З одного боку, цей 
показник відображає, наскільки ефективно 
використовуються ресурси (трудові, мате-
ріальні, фінансові, інформаційні та ін.), а з 
іншого – це результати діяльності підприєм-
ства у вигляді виготовленої і реалізованої на 
ринку продукції (послуги) [6].

Загальна продуктивність визначається як 
відношення обсягу виготовленої та реалізо-
ваної продукції до загальних витрат за той же 
період часу.

Таблиця 1
Види продуктивності в ринковій економіці

Види 
продуктивності Характеристика Розрахунок

Сукупна  
факторна

Ефективність використання 
всіх уведених ресурсів

Обсяг реалізованої продукції / всі витрати 
підприємства

Багатофакторна Ефективність використання 
суми вибіркових ресурсів

Обсяг реалізованої продукції / (матеріальні 
витрати + витрати праці);
Обсяг реалізованої продукції / (матеріальні 
витрати + витрати капіталу);
Обсяг реалізованої продукції / (витрати капі-
талу + витрати праці)

Часткова Ефективність використання 
одного виду ресурсів

Обсяг реалізованої продукції / витрати 
праці;
Обсяг реалізованої продукції / витрати капі-
талу;
Обсяг реалізованої продукції / матеріальні 
витрати
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Термін «продуктивність праці» викорис-
товується стосовно одного фактора вироб-
ництва – праці – та відіграє самостійну роль 
в економічній характеристиці виробництва. 
Поряд із класичним уявленням про продук-
тивність праці як показник продуктивності 
виділяється також інше розуміння сутності 
продуктивності праці – як ефективності вико-
ристання трудових ресурсів. У цьому поданні 
підвищення продуктивності праці є фактором 
росту фінансового результату, зниження собі-
вартості, а в підсумку – підвищення рівня кон-
курентоспроможності підприємства [8].

Ефективність використання праці визна-
чається як співвідношення економічного 
результату діяльності підприємства (виручка 
від реалізації виготовленої продукції, робіт, 
послуг, дохід, прибуток) і витрат, які пов’язані 
з використанням ресурсу праці (насамперед 
це витрати на оплату праці, податки на заро-
бітну плату, підбір і підготовку кадрів, охорону 
праці тощо). Наведене вище визначення дає 
можливість оцінити продуктивність праці як 
складне явище (як продуктивності праці, так і 
ефективності використання праці) [9].

Дослідження показало, що у характерис-
тиці поняття «продуктивність» та її видів не 
використовується єдина термінологія і не 
сформований понятійний апарат. У статті 
подана характеристика видів продуктивності, 
які відповідають вимогам сучасної економіки 
(табл. 1).

Останніми роками через зростання науко-
ємності виробництва, складності організацій-
них структур співвідношення факторів, що 
формують продуктивність праці, змінило свою 
траєкторію в бік підвищення значущості люд-

ських ресурсів і якості менеджменту. Оскільки 
успішність діяльності підприємства залежить 
від швидкості реакції на зміни зовнішнього 
середовища, кадри стають основним ресур-
сом, який має найбільші резерви для підви-
щення ефективності діяльності та отримання 
конкурентних переваг. Якість менеджменту 
підприємства визначається не тільки високим 
рівнем досягнутих фінансових результатів, а й 
порівнянням отриманих результатів із витра-
тами, необхідними для їх досягнення, рівнем 
співпраці працівників у досягненні спільної 
мети, їх задоволенням працею, зовнішньою 
ефективністю менеджменту під час взаємодії 
із зовнішнім середовищем [4].

Досягнення високої продуктивності 
та конкурентоспроможності – це два 
взаємопов’язаних питання підприємства. Під 
час виявлення основ цього взаємозв’язку на 
внутрішньому рівні визначено місце продук-
тивності праці в системі факторів конкуренто-
спроможності підприємства (рис. 1).

Із візуального представлення видно, що 
продуктивність праці входить до групи фінан-
сово-економічних факторів і характеризує 
рівень ефективності функціонування підпри-
ємства. Оскільки підвищення ефективності 
діяльності підприємства – це основа зрос-
тання прибутковості та виживання у конку-
рентній боротьбі, то в умовах прискорення 
науково-технічного прогресу зростання про-
дуктивності праці стає пріоритетною метою у 
підвищенні конкурентоспроможності підпри-
ємства.

В економічній літературі постійно ведуться 
дискусії стосовно вибору базового рівня кон-
курентоспроможності. В ієрархії понять кон-

Рис. 1. Продуктивність праці у системі факторів 
конкурентоспроможності підприємства

Фактори конкурентоспроможності підприємства
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Політичні, 
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Науково-
технологічні, 

природно-
географічні. 
соціально-

демографічні

Внутрішні

Техніко-
технологічні, 
внутрішнього 

маркетингового 
середовища

Організаційно-
управлінські, 

трудові, 
фінансово-
економічні
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курентоспроможності базовим є конкурен-
тоспроможність продукції, а в основі рівня 
конкурентоспроможності продукції лежить 
рівень підприємства, а отже, конкурентоспро-
можність продукції і підприємства необхідно 
розглядати у взаємозв’язку.

Під час визначення загальної конкуренто-
спроможності підприємства виділяють такі 
складники, як конкурентоспроможність під-
приємства на ринку (продукт, ціна, супутні 
послуги, відповідний рівень менеджменту) і 
конкурентоспроможність ресурсного потенці-
алу підприємства [2].

Тому далі розглянемо порівняльну зна-
чущість основних факторів продуктивності 
праці та конкурентоспроможності продукції 
підприємства (рис. 2).

Зміна факторів конкурентоспроможності 
продукції відбувається під впливом як вну-
трішніх чинників, які формують продуктивність 
праці на рівні підприємства (якість кадрового 
потенціалу, рівень техніки і технології, наяв-
ність сегменту ринку, якість менеджменту), 
так і зовнішніх щодо підприємства чинників [5].

Конкурентоспроможний товар, що корис-
тується попитом на ринку сьогодні, – це 
результат вчорашніх зусиль. Діяльність із 
підвищення конкурентоспроможності пови-
нна орієнтуватися насамперед на майбутнє. 
У зв’язку з цим варто брати до уваги другий 
і не менш важливий складник конкуренто-

спроможності підприємства – конкурентний 
потенціал, що забезпечує підприємству більш 
вигідне становище, досягнення стратегічних і 
тактичних цілей за ефективного використання 
всіх виробничих ресурсів [1].

Більшість методів підвищення продук-
тивності праці на внутрішньофірмовому 
рівні фокусують увагу на технічних аспектах 
виробничого процесу, недооцінюючи фактори 
управління персоналом, важливе місце серед 
яких посідають мотиваційні чинники. Сьогодні 
все більше визнання отримує науковий під-
хід, згідно з яким основним фактором конку-
рентоспроможності підприємства є навчений 
і мотивований персонал, здатний реалізувати 
його стратегічні цілі.

У результаті аналізу показників роботи під-
приємств гірничовидобувної галузі в Дніпро-
петровській області було встановлено, що на 
рівні продуктивності праці на підприємстві 
більшою мірою позначається вплив факторів 
глобального середовища (політичні та еконо-
мічні фактори), які на 75% визначають моти-
вацію щодо інших факторів. Серед факторів 
зовнішнього маркетингового середовища 
найбільшу роль відіграють чинники дина-
міки ринку й інтенсивності конкуренції (60%). 
Загалом зовнішні чинники більшою мірою (на 
66%) визначають результати діяльності під-
приємств. Серед внутрішніх факторів пріори-
тетними є фактори організаційно-технологіч-

Рис. 2. Взаємозв’язок продуктивності праці та конкурентоспроможності 
продукції підприємства
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ного порядку (50%), далі йде група чинників 
матеріального стимулювання працівників 
(33%) і соціально-психологічні чинники (17%). 
Побудована модель дає змогу визначати варі-
анти розвитку ситуацій, задаючи різну вагу 
групами факторів мотивації і продуктивності 
праці. Для побудови економіко-статистичної 
моделі використані методи кореляційного і 
багатовимірного регресійного аналізу.

Зміну результативної ознаки У1 (про-
дуктивності праці) визначено дією дев’яти 
факторів, таких як частка ринку (Х1), умови 
матеріально-технічного забезпечення (Х2), 
кваліфікація працівників (Х3), рівень техніки і 
технології (Х4), рівень заробітної плати (Х5), 
соціальні виплати (Х6), премії за результатами 
роботи підприємства (Х7), соціально-психоло-
гічний клімат у колективі (Х8), зміст праці (Х9). 
У результаті розрахунків була отримана така 
залежність:
У1 = 1,91 + 0,61Х1 + 0,25Х2 + 0,20Х3 + 0,18Х4 –  

1,11Х5 + 0,26Х6 – 0,39Х7 + 0,71Х8 – 0,16Х9.
На перший погляд, деякі знаки при кое-

фіцієнтах регресії суперечать економічному 
змісту факторів. Це стосується факторів Х5, 
Х7, Х9, які входять у рівняння множинної регре-
сії зі знаком «мінус». Однак отримані резуль-
тати можна пояснити таким чином: фактор Х5 
(рівень доходу на одного працівника у «спо-
живчих цінах») веде до зростання продуктив-
ності, якщо рівень заробітної плати не пере-
вищує середній рівень, і навпаки, якщо рівень 
заробітної плати перевищує середній рівень, 
тобто зростання зарплати випереджає зрос-
тання продуктивності.

Фактор Х7 відображає вплив преміальних 
виплат на результат діяльності; загальна тен-
денція проявляється в тому, що зі збільшенням 
частоти премій продуктивність знижується, 
оскільки ці виплати стають систематичними і 
не сприяють зростанню продуктивності.

Фактор Х9 визначає вплив змістовності 
праці на продуктивність; частка творчості, яка 
дещо перевищує середній рівень, негативно 
позначається на зростанні продуктивності. 
Ця ситуація пояснюється невисокою кваліфі-
кацією більшості працівників або її невідпо-
відністю характеру і складності виконуваної 
роботи.

Отже, описані вище підходи до вивчення 
трудової мотивації мають практичне значення 
для менеджерів і дають змогу розпочинати 
заходи щодо зростання продуктивності праці у 
системі управління персоналом підприємства.

Формування системи мотивації трудової 
діяльності персоналу зумовлене необхід-

ністю залучення функції мотивації до процесу 
управління продуктивністю праці на внутріш-
ньому рівні. У зв’язку з цим була розроблена 
послідовність виконання таких етапів, як 
виявлення ключових чинників мотивації праці; 
оцінка наявних на підприємстві мотиваційних 
чинників; виявлення шляхів поліпшення моти-
вації персоналу [7].

Необхідно регулярно проводити моніто-
ринг ефективності використання ресурсів з 
метою визначення ознак зміни продуктив-
ності, виявлення «проблемних зон» і мож-
ливості коригування розвитку процесів за 
небажаним напрямом. Така діагностика про-
блем продуктивності на початкових стадіях 
відхилень дає можливість прогнозувати хід 
і тенденції зміни конкурентоспроможності у 
перспективі, передбачати їх наслідки, про-
понувати основні напрями зростання продук-
тивності праці.

Авторами запропонована методика оцінки 
конкурентоспроможності підприємства – 
оцінки ефективності використання економіч-
них ресурсів (продуктивність праці) і динаміки 
зміни частки ринку підприємства (конкурен-
тоспроможність продукції), оскільки викорис-
тання великого числа показників ускладнює 
проведення комплексного аналізу. Показник 
конкурентоспроможності підприємства визна-
чається таким чином:

Ккп = Кпт Кдзр,
де Ккп – показник конкурентоспроможності 

підприємства; 
Кпт – коефіцієнт конкурентоспроможності 

підприємства за продуктивністю; 
Кдзр – коефіцієнт конкурентоспроможності 

підприємства, що визначається за динамікою 
зміни частки ринку.

Конкурентоспроможність підприємства за 
критерієм ефективності ресурсів характери-
зується відношенням продуктивності ана-
лізованого підприємства до рівня сукупної 
факторної продуктивності конкурента. Кон-
курентоспроможність підприємства за кри-
терієм динаміки зміни частки ринку визна-
чається як відношення зміни частки ринку 
аналізованого підприємства до зміни частки 
ринку конкурента [8].

Для визначення продуктивності та конку-
рентоспроможності за стратегічним критерієм 
сформована комплексна система оцінки, в 
основу якої покладено критерії та показники, 
які характеризують потенціал підприємства 
(табл. 2).

Оцінка складників потенціалу підприєм-
ства дає можливість визначити стратегічні 
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напрями розвитку, які дадуть змогу підняти 
рівень продуктивності праці, здійснити випуск 
конкурентоспроможної продукції, підви-
щити стійкість і гнучкість підприємства щодо 
зовнішнього середовища. Ця оцінка дасть 
можливість проаналізувати і спрогнозувати 
тенденції розвитку, виявити переваги та недо-
ліки, підготувати рекомендації щодо форму-
вання заходів зростання продуктивності.

Оцінка конкурентоспроможності підприєм-
ства за поточною продуктивністю дає змогу 
розробити оперативний план, який буде 
спрямований на зростання продуктивності та 
конкурентоспроможності на найближчу пер-
спективу. Оцінка конкурентоспроможності 
за стратегічними критеріями дає можливість 
ставити певні завдання щодо зміцнення 
конкурентного потенціалу підприємства на 
подальшу перспективу.

Отже, кінцева мета управління продуктив-
ністю праці на підприємстві полягає:

– у підвищенні ефективності використання 
вкладених ресурсів;

– у зміцненні та нарощуванні складових 
елементів потенціалу підприємства як основи 
його конкурентоспроможності у перспективі.

Сфера дії системи управління продуктив-
ністю праці не повинна обмежуватися лише 
сферою виробництва продукції, вона має 
поширюватися на інші функції, які виникли 
в українській економіці з моменту реалізації 
ринкових реформ (маркетингові, інноваційні 
та ін.).

Реалізацію процесу управління продук-
тивністю праці пропонується здійснювати 
за допомогою заходів для підвищення про-
дуктивності, які можуть бути сформовані на 
основі використання комплексу методів і під-

Таблиця 2
Критерії та показники оцінки потенціалу підприємств

Критерії Показники

Техніко- 
технологічні

Рівень прогресивності устаткування,%
Рівень модернізації обладнання,%
Рівень освоєння нової техніки,%
Коефіцієнт використання матеріалів
Коефіцієнт використання обладнання

Кадрові

Коефіцієнт плинності кадрів
Питомі витрати на підвищення кваліфікації та навчання кадрів,%
Рівень мотивації персоналу,%
Рівень кваліфікації,%
Забезпеченість кадрами вищої кваліфікації,%

Організаційно-
управлінські

Витрати на інформаційну діяльність,%
Частка нової продукції в загальному обсязі продажів,%
Рівень механізації управлінських робіт,%
Коефіцієнт оперативності роботи апарату управління

Таблиця 3
Особливості формування заходів, спрямованих на зростання продуктивності, з 

урахуванням фаз життєвого циклу підприємства
Фаза життєвого 

циклу Основна мета Завдання програми

Становлення
Виживання в умо-
вах конкурентної 

боротьби

Маркетингові дослідження ринку. 
Підбір персоналу та підвищення його кваліфікації.
Реалізація техніко-технологічних нововведень.

Зріст
Збільшення обсягу 
виручки і зростання 

прибутку

Збільшення доданої вартості через підвищення 
прибутковості.
Інтенсифікація використання всіх видів ресурсів.

Зрілість
Підтримка прийнят-

них обсягів продажів, 
скорочення витрат

Скорочення операційних витрат.
Пошук напрямів інноваційного розвитку.
Розроблення мотиваційних програм.

Спад Уникнення банкрут-
ства

Жорсткий контроль над витратами.
Інтенсифікація інноваційної активності.
Вивільнення зайвого персоналу.
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ходів, що передбачають найрізноманітніші 
способи і системи управління різними аспек-
тами діяльності підприємства (див. табл. 3).

Конкурентний потенціал підприємства 
містить у собі такі потенціали, як техніко-
технологічний, кадровий та організаційно-
управлінський. Довгострокове підвищення 
продуктивності праці забезпечується за 
оптимізації обсягу продажів і співвідношення 
витрат між зазначеними структурними еле-
ментами.

Підвищення продуктивності праці у дов-
гостроковій перспективі вимагає значного 
обсягу фінансових ресурсів, які можуть бути 
як зовнішнього, так і внутрішнього похо-
дження. При цьому важливим стратегічним 
аспектом є оптимальний розподіл коштів, 
призначених для перспективного підвищення 
продуктивності.

Вкладення у складові елементи конкурент-
ного потенціалу припускають наведені нижче 
витрати.

У техніко-технологічний потенціал:
– на придбання нових технологій;
– на дослідження і розроблення нової про-

дукції і методів її виробництва, нових вироб-
ничих процесів;

– на модернізацію і придбання нових 
машин і устаткування.

У кадровий потенціал:
– на професійні та інноваційні програми 

навчання;
– на матеріальне і моральне стимулю-

вання працівників;
– на оздоровчі та культурно-розвиваючі 

заходи.
В організаційно-управлінський потенціал:
– на проведення маркетингових дослі-

джень;

– на розвиток зовнішніх інноваційних кому-
нікацій;

– на підвищення якості менеджменту.
Завдання оптимізації вкладень у довго-

строкове підвищення продуктивності праці 
складається з таких етапів, як:

1) визначення величини фонду нагрома-
дження;

2) прийняття рішення про необхідність 
залучення позикових коштів;

3) розподіл грошових коштів за складо-
вими елементами конкурентного потенціалу 
підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Увесь процес управління сукупною продуктив-
ністю спрямований на зміну рівня її оціночних 
показників і розглядається як реалізація таких 
функцій, як оцінка – планування – організа-
ція – мотивація – контроль.

Для досягнення поставленої мети управ-
ління продуктивністю праці повинна бути 
побудована чітка організаційна структура 
управління процесом, яка адаптована до зви-
чайної структури управління підприємством 
шляхом закріплення відповідних функцій за 
управлінськими ланками – маркетинговою 
службою, фінансово-економічною службою, 
службою управління персоналом, службою 
підготовки виробництва, відділом постачання. 
Контролюючою ланкою цього процесу пови-
нен бути перший керівник підприємства, який 
несе повну відповідальність за результати.

Сукупність розроблених підходів дала 
змогу вирішити наукову проблему забезпе-
чення конкурентоспроможності промислових 
підприємств на основі підвищення продук-
тивності праці, яка має важливе значення 
для ефективного функціонування промисло-
вості – базової галузі економіки.
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Стаття присвячена виявленню, зіставленню та узгодженню поглядів науковців на сутність конкурентних 
переваг. Проаналізовано еволюційні трансформації змістових складників терміна «конкурентні переваги» та 
систематизовані теоретичні підходи до визначення джерел формування конкурентних переваг.

Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, джерела формування конкурентних переваг, підходи 
до визначення конкурентних переваг.

Шаповалова И.В. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
ТРАКТОВКИ ТЕРМИНОВ

Статья посвящена выявлению, сопоставлению и согласованию взглядов на сущность конкурентных преи-
муществ. Проанализированы эволюционные трансформации содержательных составляющих термина «кон-
курентные преимущества» и систематизированы теоретические подходы к определению источников форми-
рования конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, источники формирования конкурентных 
преимуществ, подходы к определению конкурентных преимуществ.

Shapovalova I.V. COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 
THE TERMS’ INTERPRETATION

The article is devoted to identifying, comparing and agreeing views on the competitive advantages essence. The 
evolutionary transformations of the content components of the competitive advantages term are analyzed and theo-
retical approaches to determining the sources of formation of competitive advantages are systematized.

Key words: competition, competitive advantages, sources of competitive advantages formation, approaches to 
the definition of competitive advantages.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний етан розвитку економіки 
характеризується динамічними змінами у 
зовнішньому середовищі, зміною вимог спо-
живачів до характеристик товарів та послуг 
і посиленням конкурентної боротьби, що 
зумовлює необхідність пошуку джерел фор-
мування конкурентних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема визначення сутності, формування 
та реалізації конкурентних переваг висвітлю-
ється у працях багатьох зарубіжних і вітчиз-
няних вчених, таких як А. Сміт, Д. Рикардо, 
М. Портер, Ж.Ж. Ламбен, Г.Л. Азоєв, 
Д.О. Барабась, М.І. Книш, Р.А. Фатхутдінов, 
З.Є. Шершньова та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас у літературі 
з проблеми, що досліджується, відсутній єди-
ний погляд на сутність та джерела форму-
вання і реалізації конкурентних переваг. 

Формулювання цілей статті (постановка 
проблеми). Метою статті є виявлення, зістав-

лення та узгодження поглядів науковців на 
сутність та джерела формування конкурент-
них переваг і відображення власного погляду 
на сутність цієї категорії. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Еволюційний розвиток змістовних 
складників терміна «конкурентні переваги» 
багато в чому відповідає еволюційним етапам 
поглядів на сутність категорії «конкуренція».

Аналіз літератури із зазначеної проблема-
тики дав змогу виявити значні розбіжності у 
поглядах науковців до визначення сутності 
конкурентних переваг, які знайшли відобра-
ження як у часових проміжках, так і в сутніс-
них особливостях трактувань.

Представникам класичної школи А. Сміту 
[1] та Д. Рікардо [2] належить авторство теорії 
абсолютних та відносних конкурентних переваг, 
в основі якої є витрати конкретного виробника.

Згідно з поглядом А. Маршалла «головною 
конкурентною перевагою підприємства є зна-
чний масштаб виробництва та зниження на 
цій основі витрат» [3]. ЕК
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Е. Хекшер та Б. Олін на початку XX сто-
річчя запропонували теорію відповідності 
факторів виробництва, згідно з якою як конку-
рентні переваги варто розглядати надлишки 
того чи іншого ресурсу.

А. Алчинян, [4]. Т. Еггертсон [5] у серед-
ині XX сторіччя характеризували конкурентні 
переваги як «виняткові властивості, якими 
наділений господарюючий суб’єкт порівняно з 
іншими». Цей погляд був доповнений І. Кірц-
нером та полягає у виділенні такої особливої 
властивості, як підприємницькі здібності [6].

Подальший розвиток ідеї І. Кірцнера отри-
мали у наукових працях П. Друкера [7] та 
Ф. Хайєка, які зауважували, що «основа кон-
курентної переваги полягає у людському фак-
торі, оскільки більш конкурентоспроможним 
підприємство може стати лише за наявності у 
його штаті ефективних керівників» [8].

М. Портер [9] та Ж.Ж. Ламбен [10] в основі 
конкурентних переваг вбачали більш ефек-
тивне використання ресурсів, а П. Хейне 
доповнив, що ці ресурси повинні бути рідкіс-
ними.

Ж. Вальтер [11] пропонує вважати, що кон-
курентні переваги полягають в інтелектуаль-
ному потенціалі підприємства.

Варто відзначити трансформацію погля-
дів науковців на початку XXI сторіччя. Х. Тра-
болт зауважує, що головною конкурентною 
перевагою варто вважати знання, а Д. Мур 
доповнює, що знання повинні постійно розви-
ватися. А. Бранденбургер зазначає, що конку-
рентна перевага визначається ступенем кон-
курентності [12]. 

А. Ойхер під конкурентними перевагами 
пропонує розуміти спроможність господа-
рюючих суб’єктів, що конкурують між собою, 
забезпечувати більш вигідні умови придбання 
ресурсів та їх ефективного використання [12].

Вважаємо за доцільне трансформацію 
поглядів науковців відобразити у таблиці 1.

Центральне місце в конкурентній теорії 
поряд із категоріями «конкуренція» та «кон-
курентоспроможність» займає категорія «кон-
курентна перевага». Але, незважаючи на це, 
в літературі відсутній єдиний погляд на сут-
ність цієї категорії. Аналіз наявних поглядів 
свідчить про значні розбіжності у трактуванні 
(таблиця 2). 

З метою більш глибокого розуміння доцільно 
розглянути особливості поглядів авторів, що 
дасть можливість виокремити та згрупувати 
їх за відповідними теоретичними підходами. 

Таблиця 1
Еволюційні трансформації змістових складників терміна  «конкурентні переваги»

Змістові складники 
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Витрати + + +
Масштаб виробництва +
Фактори виробництва +
Вимоги конкурентного 
середовища +

Підприємницькі здібності +
Людський фактор +
Ефективність використання 
ресурсів + +

Інтелектуальний потенціал + + +
Ступіньконкурентності + +

Часовий проміжок
18 
ст. 19 ст. 20 ст. 21 ст.

початок середина кінець
Джерело: [1–12]



429

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Таблиця 2 
Визначення авторами сутності категорії «конкурентна перевага»

№ 
п/п Визначення Автор

1
Конкурентні переваги – це сукупність факторів, що визначають успіх 
або неуспіх підприємства у конкуренції, продуктивність використання 
ресурсів тощо [9]

М. Портер

2

Конкурентна перевага – це особливості чи властивості (атрибути) 
товару чи торгової марки, які забезпечують підприємству перевагу 
над прямими конкурентами. Така перевага визначається порівнянням 
із найкращими (найбільш небезпечними, пріоритетними) конкурен-
тами [10]

Ж.-Ж. Ламбен

3

Конкурентні переваги є концентрованим проявом переваги над кон-
курентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності 
підприємства, що можна виміряти економічними показниками (додат-
ковий прибуток, більш висока рентабельність, ринкова частка, обсяг 
продажу). Конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенцій-
ними можливостями компанії. На відміну від можливостей, це – факт, 
який фіксується в результаті реальних та беззаперечних уподобань 
покупців [13]

Г.Л. Азоєв

4 Конкурентна перевага – певна ексклюзивну цінність, властива сис-
темі, яка надає їй перевагу над конкурентами [14, с. 200] Р.А. Фатхутдінов

5

Конкурентні переваги — це характеристики, властивості товару або 
торгової марки, які створюють для організації певні переваги над пря-
мими конкурентами. Ці характеристики (атрибути) можуть бути най-
різноманітнішими і стосуються як самого товару (базової послуги), так 
і додаткових послуг, що супроводжують базову, а також форм вироб-
ництва, збуту або продажів [15]

В.Д. Нємцов

6
Конкурентні переваги – такі характеристики діяльності підприємства, 
якісні або кількісні індикатори його ринкової позиції, які забезпечують 
підприємство доходами, що перевищують середньогалузевий рівень, 
а також відповідні показники конкурентів [16]

Н.П. Теслюк

7 Характеристики чи властивості, які забезпечують підприємству пере-
вагу над прямими конкурентами [17, с. 50]

A.В. Войчак,  
Р.П. Камишніков

8
Фірма має конкурентну перевагу, коли вона краще за своїх суперників 
переборює сили конкуренції та виконує роботу із залучення покупців 
[18]

М. Книш

9

Під конкурентною перевагою варто розуміти позитивні відмінності 
підприємства від конкурентів у деяких або в усіх видах діяльності, 
які забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності в 
короткостроковому періоді й виживання у довгостроковому за раху-
нок постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до 
оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються [19] 

Ю.Б. Іванов

10
Конкурентними перевагами є ті активи і сфери діяльності, які стра-
тегічно важливі для підприємства і дають йому змогу перемагати у 
конкурентній боротьбі [20, с. 77]

С.П. Гаврилюк

11
Сукупність заходів, спрямованих на вдосконалення власної діяль-
ності, безпосереднє послаблення конкурентів і вплив на зміну ринко-
вого середовища [21, с. 33]

О. Зозульов

12

Конкурентні переваги – рівень ефективного використання наявних 
у розпорядженні фірми видів ресурсів, які поділяють на зовнішні 
(базуються на відмінних якостях товару, що утворюють цінність для 
покупця) та внутрішні (засновані на перевагах фірми щодо витрат 
виробництва, які менші, ніж у конкурентів) [22]

І.З. Должанський 
та Т.О. Загорна

13

Конкурентні переваги у сфері виробництва – це здатність підприєм-
ства зміцнювати конкурентну позицію, пристосовувати види діяль-
ності до обраної стратегії, обирати ефективну політику відносин із 
конкурентами, швидко реагувати на зміни у конкурентному середо-
вищі діяльності. Іншими словами, конкурентні переваги підприємства 
полягають у випередженні конкурентів за рахунок реалізації ринкових 
факторів успіху або ключових компетенцій [23, с. 92]

П.С. Смоленюк
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Продовження таблиці 2

14

Конкурентними перевагами підприємства є сукупність комбінацій 
наявних у нього ресурсів (сировинних, просторових, трудових, управ-
лінських, технологічних, інформаційних, маркетингових та ін.) та 
способів їх використання, які забезпечують йому ширші можливості 
виробництва і реалізації продукції порівняно з його конкурентами  
[24, с.53].

А.О. Левицька

15

Конкурентна перевага є концентрованим проявом переваги над кон-
курентами в різних сферах (видах) діяльності підприємства. Іншими 
словами, конкурентні переваги фірми полягають у випередженні кон-
курентів за рахунок реалізації ринкових факторів успіху або ключових 
компетенцій [25]

Д.О. Барабась

16

Конкурентна перевага – це рівень компетенції щодо інших підпри-
ємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого 
потенціалу певної спроможності, а також його окремих складників – 
технології, ресурсів, менеджменту (особливо стратегічного та поточ-
ного планування), навичок і знань персоналу тощо, що знаходить 
вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, при-
бутковість, продуктивність тощо [26]

З.Е. Шершньова 

17

Конкурентна перевага – ступінь відмінності від конкурента як внутріш-
нього (за рахунок перевершення конкурента в управлінському, орга-
нізаційному, виробничому, фінансовому, маркетинговому та інфор-
маційному аспектах), так і зовнішнього походження, спрямований на 
забезпечення стійкої конкурентної позиції на довготривалий період

Авторський  
підхід 

М. Портер пропонує вважати конкурентні 
переваги джерелом перемоги або поразки у 
конкурентній боротьбі, акцентуючи увагу на 
ресурсному аспекті формування конкурент-
ної переваги [9]. Згідно з ресурсним підходом 
Ж.Ж. Ламбен визначає сутність конкурентної 
переваги. Погляд цього автора є ґрунтовним, 
свідчить про відповідні джерела конкурентної 
переваги, однак виключає те, що конкурент-
ною перевагою можуть бути і ключові компе-
тенції компанії. Погоджуючись із зарубіжними 
авторами, Г.Л. Азоєв визначає відповідні 
сфери діяльності підприємства та економічні 
показники виміру конкурентної переваги, що 
є досить логічним і послідовним. Крім того, 
позитивною є пропозиція автора асоціювати 
конкурентну перевагу з фактом визнання її 
споживачем.

Спільність поглядів цих авторів та А. Сміта, 
Д. Рікардо, Е. Хекшера, Б. Оліна, Е. Макдо-
нелла, І. Ансоффа, П.Г. Клівця, а також від-
повідні акценти, зазначені авторами у визна-
ченні сутності конкурентної переваги, дають 
змогу виділити ресурсно-витратний підхід, 
сутність якого полягає в тому, що основним 
джерелом конкурентної переваги є наявність 
факторів та ресурсів виробництва. 

Відмінним від попереднього підходу 
варто вважати якісний, прихильники якого 
вважають джерелом конкурентної пере-
ваги постійне підвищення якості товарів та 
послуг. Цієї ідеї притримуються Л.С. Шев-
ченко, І.П. Отенко, Є.О. Полтавська, В. Сіт-

ниченко, О.Л. Шевченко, В.А. Лапідус, 
Т.Н. Ахмадалієв. Цей підхід має право на 
існування, але поряд із позитивними момен-
тами, такими як отримання споживачами 
товарів із покращеними характеристиками, 
поза увагою авторів залишаються інші 
сучасні джерела формування конкурентних 
переваг підприємства.

Заслуговують на увагу погляди авторів, які 
доцільно віднести до адаптивно-інновацій-
ного підходу. Акцент цих досліджень зробле-
ний на гнучкості та інноваційних ідеях, що є, 
на думку авторів, сучасним джерелом стійких 
конкурентних переваг. Цьому підходу відпо-
відають дослідження М.М. Лепа, С. Попова, 
А.П. Челенкова, Г.Р. Кремева, В. Бурр, 
В.А. Василенко.

Визнання джерелом конкурентної переваги 
ексклюзивної цінності товару, способу вироб-
ництва, продажу, ексклюзивної цінності тор-
гової марки дає змогу виокремити ціннісно-
компетентісний підхід, що виник як відповідь 
на вимоги часу до високої компетентності 
підприємства у різних сферах діяльності. 
Цієї думки притримуються такі автори, як 
Р.А. Фатхутдінов, А.В. Шегда, В. Баранчеєв, 
Д.О. Барабась, В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань, 
З.Є. Шершньова Р.А. Фатхутдінов.

Аналіз сутності категорії «конкурентна 
перевага» свідчить про значні розбіжності у 
розумінні, що дає змогу групувати погляди 
науковців у відповідні наукові напрями, які 
відображені у таблиці 3.
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Наведені підходи не виключають, а лише 
доповнюють один одного, відповідають певним 
вимогам часу та часовим проміжкам, однак 
вважаємо за доцільне доповнити їх перелік 
інтеграційним підходом, сутність якого поля-
гає у поєднанні та гармонізації джерел конку-
рентних переваг, результатом чого повинна 
стати система конкурентних переваг, що спря-
мована на забезпечення стійких конкурентних 
позицій та перемогу у конкурентній боротьбі. 

Висновки з цього дослідження. У резуль-
таті проведення ретроспективного аналізу 
трактування терміну «конкурентні переваги» 
запропонована модель еволюції змістовних 
складників цього поняття, що базується на 
узгодженні відповідних часових проміжків, 

змістовних компонентів поняття «конкурентна 
перевага» та переважних акцентів відповід-
них науковців. 

Аналіз сутності конкурентних переваг дав 
змогу виявити значні розбіжності у тракту-
ванні цієї категорії авторами, що пов’язано 
з розумінням джерела конкурентної пере-
ваги. Виявлено декілька підходів, таких як 
ресурсно-витратний, якісний, адаптивно-інно-
ваційний та ціннісно-компетентісний, та допо-
внено цей перелік інтеграційним підходом, 
який дає змогу диверсифікувати джерела кон-
курентних переваг, що сприяє формуванню 
системи конкурентних переваг сучасного під-
приємства та забезпечує його стійкі конку-
рентні позиції.

Таблиця 3 
Систематизація теоретичних підходів до визначення джерел формування 

конкурентних переваг
Назва 

підходу Ринкові вимоги Основні джерела 
конкурентних переваг Представники підходу

Ресурсно-
витратний

Товари за помірними 
цінами

Наявність факторів 
(ресурсів) виробництва 
та ефективність їх 
використання

А. Сміт, Д. Рікардо, 
Ж.-Ж. Ламбен, Е. Хекшер, 

Б. Олін, М. Портер, Е. Макдо-
нелл, І. Ансофф, Г.Л. Азоєв, 

П.Г. Клівець

Якісний Покращені якісні 
характеристики

Постійне підвищення 
якості продукції, това-
рів, послуг

Л.С. Шевченко, І.П. Отенко, 
Є.О. Полтавська, В. Сіт-
ниченко, О.Л. Шевченко, 

В.А. Лапідус, Т.Н. Ахмадалієв

Адаптивно-
інноваційний

Постійні зміни вимог 
споживачів потребу-

ють оригінальності та 
неповторності товарів

Гнучкість, адаптив-
ність, інновації

М.М. Лепа, С. Попов, 
А.П. Челенков, Г.Р. Кремев, 

В. Бурр, В.А. Василенко

Ціннісно-ком-
петентнісний

Висока компетент-
ність підприємства 
у будь-якій сфері 

діяльності

Ексклюзивна цін-
ність товару, способу 
виробництва, продажу, 
ексклюзивна цінність 
торгової марки

Р.А. Фатхутдінов, А.В. Шегда, 
В. Баранчеєв, Д.О. Бара-

бась, В.Д. Нємцов, 
Л.Є. Довгань, З.Є. Шерш-

ньова
Джерело: [1,2,9,10,13–15,23,24–27]
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У статті розглядається питання формування контенту в соціальній мережі «ВКонтакте». Проаналізовано 
ключові компоненти ефективного повідомлення, такі як текст, зображення, посилання, відео- та аудіозаписи, 
хештеги, документи, опитування, карти, смайли. Розглянуто вимоги до кожного з елементів запису на при-
кладі соціальної мережі «ВКонтакте».
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Шишко В.И., Костюшко Е.Т. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТЕНТА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
«ВКОНТАКТЕ»

В статье рассматривается вопрос формирования контента в социальной сети «ВКонтакте». 
Проанализированы ключевые компоненты эффективного сообщения, такие как текст, изображение, ссылки, 
видео- и аудиозаписи, хэштеги, документы, опросы, карты, смайлы. Рассмотрены требования к каждому из 
элементов записи на примере социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, социальные сети, интернет-продвижение, контент.

Shyshko V.I., Kostiushko E.T. PECULIARITIES OF FORMING THE CONTENT FOR THE SOCIAL NETWORK 
“VKontakte”

The article considers the question of content formation in the social network “VKontakte”. The key components 
of an effective message are analyzed: text, image, links, video and audio recordings, hashtags, documents, polls, 
maps, smiles. The requirements for each of the elements of the record are considered on the example of the social 
network “VKontakte”.

Key words: marketing activity, social networks, Internet promotion, content.

Постановка проблемы в общем виде. 
При продвижении в социальных медиа важ-
ную роль играет создание контента в сооб-
ществах бренда. Существуют разные виды 
контента (рекламный, полезный, пользова-
тельский, развлекательный), однако есть 
универсальные требования к каждому из эле-
ментов, которых желательно придерживаться 
для поддержания интереса к группе, форми-
рования положительного имиджа бренда, а 
также повышения экономического эффекта 
от использования социальных сетей в комму-
никативной политике организации.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Общие проблемы маркетинга 
и маркетинговых коммуникаций раскрыты в 
трудах Ф. Котлера, Г. Армстронга, Дж. Бер-
нета, П. Гембла, А. Дейана, И.К. Беляевского, 
В.П. Бузина, В.В. Кулибанова, Г.Г. Почепцова, 
А.А. Романова и др. Однако, несмотря на акту-

альность темы интернет-маркетинга в целом и 
продвижения в социальных сетях в частности, 
это направление относится к числу наиболее 
современных и динамично развивающихся 
инструментов маркетинга, чем объясняется 
его недостаточная изученность и отсутствие 
систематизированных требований к ком-
понентам сообщений в социальных сетях.

Формулирование целей статьи. К основ-
ным компонентам записи в сообществе отно-
сятся текст, изображение, ссылки, видео- и 
аудиозаписи, хэштеги, документы, опросы, 
карты, смайлы. Целью исследования явля-
ется разработка требований к каждому из 
вышеупомянутых элементов контента.

Изложение основного материала иссле-
дования. Элементы записи в социальной сети 
(схема 1) могут комбинироваться по-разному 
в зависимости от целей и специфики публи-
кации: текст + изображение, изображение + ЕК
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видеозапись + ссылка, тест + изображение + 
аудиозапись, текст + хэштег + ссылка + изо-
бражение и др. Рассмотрим более подробно 
требования к каждому из элементов на при-
мере социальной сети «ВКонтакте».

1. Тексты. 
Одним из наиболее важных элементов 

коммуникации с целевой аудиторией в соци-
альных сетях является вербальная составля-
ющая записи. Правильно составленный текст 
позволяет привлечь и удержать подписчиков в 
сообществе, повысить узнаваемость бренда 
и лояльность клиентов, создать положитель-
ный имидж компании и наладить обратную 
связь с целевой аудиторией. 

Создавая текст, необходимо учитывать 
цели, ради которых аудитория посещает соци-
альные сети. В первую очередь к ним отно-
сятся общение, развлечение и отдых. Сле-
довательно, запись должна быть полезной 
или интересной для пользователей, текст – 
понятным и доступным, а стиль – живым, 
ярким, экспрессивным, лишенным штампов 
и канцеляризмов. Достичь этого можно с 
помощью простых емких фраз, отсутствия 

ненужных обобщений (всем известно, ни для 
кого не секрет) и большого количества при-
лагательных (восхитительный, потрясающий, 
качественный). 

Следует осторожно использовать мета-
форы, поскольку не во всех случаях они явля-
ются уместными. Также желательно мини-
мизировать использование заимствованных 
слов, которые не стали еще общеизвестными 
(«вейп», «коворкинг») и могут быть непо-
нятны большинству подписчиков. В против-
ном случае аудитории придется постоянно 
перепроверять значение тех или иных фраз, 
что, вероятнее всего, негативно отразится на 
популярности сообщества. 

Заголовок должен привлекать внимание и 
быть интригующим. Чтобы достичь подобного 
результата, можно использовать в заглавии 
интересные цифры и факты, статические дан-
ные, вопросы в адрес аудитории. Вопросы – 
не только эффективный способ найти общий 
язык с аудиторией, но и инструмент увеличе-
ния активности в комментариях. 

Текст должен стимулировать интерес 
подписчиков к бренду, заставлять не только 

Элементы 
записи в 

социальной 
сети

текст
изобра-
жение

ссылки

видео

аудио

хэштеги

документы

опросы

карты

смайлы

Схема 1. Компоненты записи в социальной сети
Источник: собственная разработка авторов
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читать записи полностью и заходить в группу, 
но и пользоваться продвигаемыми услугами. 
Этому способствует прямой призыв к дей-
ствию, подразумевающий использование 
глаголов повелительного наклонения: «про-
читайте эту статью, чтобы узнать…», «ниже 
читайте о том, что…», «делитесь своими мне-
ниями в комментариях» и т. д. 

Текст должен быть адаптирован к целевой 
аудитории. Например, при рекламировании 
курсов английского языка для детей и взрос-
лых стиль и способ подачи будут отличаться. 
Так, в первом случае текст будет направлен 
на родителей, которые заботятся о будущем 
своих детей, во втором – на взрослых людей, 
заинтересованных в самореализации или 
продвижении по карьерной лестнице. 

Важно следить за новостями, чтобы 
вовремя публиковать актуальный контент на 
самые обсуждаемые темы, при этом необ-
ходимо использовать только проверенные, 
достоверные факты [2]. 

В качестве текстового контента в сообще-
стве могут использоваться публикации полез-
ных советов, связанных с организацией, ново-
сти компании, анонсы мероприятий, интервью 
с руководством, подборки ответов на часто 
задаваемые вопросы, подборки отраслевых 
новостей, анекдотов, демотиваторов, мемов. 
Чтобы заинтересовать и удержать пользова-
телей, можно рекомендовать полезные книги 
и сайты, поздравлять подписчиков с мало-
известными праздниками (день системного 
администратора, день русского языка и др.), 
предлагать нестандартные способы исполь-
зования продукта, попросить подписчиков 
предложить темы для публикаций и др.

Чтобы создать не только полезную и инте-
ресную, но и легко воспринимаемую запись, 
а также мотивировать пользователя к прочте-
нию текста полностью, необходимо формати-
ровать текст: разбивать на небольшие логи-
ческие блоки – абзацы, оставляя пробелы 
между строками, добавлять маркированные 
списки, при необходимости нумеровать пун-
кты. Заголовок, описание предложения, выгод 
и ссылка должны быть разделены пробелом, 
заголовок при этом обязательно занимать не 
более одной строки.

Оптимальным размером записи для 
«ВКонтакте» считается текст до 300 симво-
лов. Это делает пост удобным для восприя-
тия и не оттолкнет посетителей сообщества, к 
тому же чем короче сообщение, тем легче его 
прочесть и тем оно эффективнее. Если все 
же необходимо использовать текст большего 

объема, то всю наиболее важную информа-
цию следует разместить в пределах 280 зна-
ков, поскольку при превышении этого числа 
символов появится ссылка «Показать полно-
стью».

К числу важных критериев хорошего текста 
относятся грамотность, последовательность 
и логичность. Разного рода ошибки отвле-
кают от содержания, вызывают недоверие к 
автору текста, что может отразиться и на вос-
приятии бренда и снизить доверие к компа-
нии. Кроме того, пользователи, заметившие 
ошибки в записях, могут больше не вернуться 
в сообщество.

2. Смайлы. 
Оживить текст и привлечь к нему, а также 

акцентировать внимание пользователей на 
том или ином факте можно с помощью смай-
лов, однако не следует использовать их в 
слишком большом количестве, поскольку 
запись станет слишком пестрой или даже 
нелепой, будет восприниматься как навязчи-
вая реклама. Например, записи с большими 
буквами в заголовке и смайликами в начале 
каждой строки в «ВКонтакте» используются 
довольно часто, а поэтому не выделят сооб-
щение в новостной ленте. Лучше в одной 
записи ограничиться 2–3 видами символов, а 
не использовать десятки тематических смай-
лов. При этом вместо не связанных по тема-
тике изображений цветов лучше выбирать те 
символы, которые позволяют структуриро-
вать сообщение, например, маркеры в виде 
галочек.

3. Ссылки. 
Дополнением текста могут стать контакты, 

включающие не только адрес и номер теле-
фона, но и ссылки на официальный сайт или 
блог организации, аккаунты в других соци-
альных сетях, интересные статьи, связанные 
со сферой деятельности компании, новости 
в электронных СМИ, касающиеся компа-
нии или продуктов/услуг. При этом ссылку 
для перехода лучше разместить не только в 
конце поста, но и под прикрепленным изобра-
жением. 

4. Хэштеги. 
Важным инструментом интернет-марке-

тинга являются хэштеги, правильное исполь-
зование которых увеличивает охват аудито-
рии и трафик, позволяет выявить аудиторию с 
определенными интересами, привлечь целе-
вую аудиторию и исследовать рынок. Кроме 
того, хэштеги упорядочивают информацию 
в группах, упрощают поиск нужной инфор-
мации среди множества записей, а также 
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привлекают внимание к бренду и повышают 
его узнаваемость, делают сообщение более 
заметным. 

Хэштег – это «ключевое слово или фраза» 
[3], «метка, которая используется для распре-
деления сообщений по темам в социальных 
сетях и блогах» [4], маркирует записи и позво-
ляет пользователям найти информацию. 
Хэштеги используются в таких социальных 
сетях, как Twitter, Facebook, ВКонтакте, Insta-
gram, Pinterest, Google+, Vimeo, Flickr, Tumblr. 

При использовании правильно подобран-
ных хэштегов запись становится доступной 
пользователям с интересами, близкими к 
тематике сообщества, даже если аудитория 
не подписана на обновления группы. Это 
означает, что аудитория группы не ограни-
чена имеющимися подписчиками, так как кон-
тент могут найти все пользователи, которые 
интересуются этой темой.

Хэштеги, в которых используются ключе-
вые слова, выделяют главную мысль сооб-
щения, группируют информацию по темам, 
обеспечивают быстрый поиск по конкретным 
темам и, как следствие, повышают посещае-
мость страниц. 

Внешне хэштеги выглядят как слово или 
несколько слов, написанные латиницей или 
кириллицей вне зависимости от регистра, 
перед которыми стоит символ #, превращаю-
щий текст в ссылку (например, #ГрГУ, #уни-
верситет, #услуги). Нажатие на эту ссылку 
позволяет просмотреть все записи, помечен-
ные этим хэштегом. При этом слово, которое 
используется в качестве хэштега, должно 
следовать за решеткой без пробела, а хэш-
теги должны быть разделены пробелом. Если 
в качестве хэштега используется фраза, то 
слова в ней должны быть написаны без про-
белов, вместо которых можно использовать 
регистр (#услугиГрГУ) или нижнее подчерки-
вание (#языковые_курсы). В качестве хэш-
тега нельзя использовать цифры и символы, 
однако цифры могут включаться в хэштеги с 
текстовым содержанием.

Популярность использования хэштегов 
объясняется удобством для пользователей. 
Так, «ВКонтакте» хэштеги служат для сорти-
ровки сообщений на стене по рубрикам, что 
избавляет посетителей групп от необходимо-
сти перелистывать стену сообщества, чтобы 
найти интересующую информацию. Для этого 
необходимо из простых и релевантных (соот-
ветствующих поисковому запросу по содер-
жанию) слов создать уникальный хэштег для 
рубрики и помечать нужные сообщения. 

Расположение хэштегов в тексте не явля-
ется фиксированным: они могут стоять в 
начале, внутри или в конце сообщения, 
однако для «ВКонтакте» удобнее исполь-
зовать хэштеги в конце записи, потому что 
при таком расположении они не отвлекают 
от основного сообщения. При этом следует 
отдавать предпочтение кратким, состоящим 
не более чем из 10–15 символов и отража-
ющим суть сообщения хэштегам. Не следует 
использовать общие слова, поскольку они 
имеют большую популярность и, вероятнее 
всего, запись потеряется в общем потоке 
информационного канала. Важно ограни-
чивать число хэштегов под одной записью, 
поскольку публикации, перегруженные хэш-
тегами или содержащие громоздкие теги, 
вызывают раздражение у пользователей. 
Так, в Twitter количество хэштегов не должно 
превышать 2–3 на одну запись, а в Instagram 
и ВКонтакте следует использовать до 5 [3]. 
Нужно учитывать и то, что при использовании 
более 10 хэштегов запись не отображается в 
поиске. 

Для повышения читаемости записей 
можно использовать контентные, трендовые 
и брендовые хэштеги [3]. 

Контентные хэштеги полезны в начале 
работы с хэштегами и подразумевают выбор 
брендовых слов, то есть названия компании, 
продукта или услуги (#ГрГУ, #Янки). Исполь-
зование такого вида хэштегов позволяет сде-
лать бренд узнаваемым среди потенциаль-
ных клиентов, ранее не сталкивавшихся с 
ним. 

Трендовые хэштеги подразумевают 
использование хэштегов, которые уже стали 
популярными среди миллионов пользовате-
лей и попали в список «трендовых». Напри-
мер, к ним можно отнести слова, имеющие 
привязку к празднику или важному событию 
(#Halloween). Однако использование подоб-
ных тегов эффективно лишь в том случае, 
когда публикация информативна, забавна 
или является «вирусной», пользователи будут 
делиться ею, а это значительно расширит 
охват аудитории. Если же запись не связана 
с темой обсуждения, то, скорее всего, она не 
будет замечена в потоке сообщений, а значит, 
использование трендовых хэштегов не будет 
целесообразным. 

Чтобы публикация не терялась среди сотен 
других постов с тем же хэштегом, следует соз-
дать уникальные брендовые хэштеги, кото-
рые будут выделять сообщение среди многих 
других. Эффективным брендовым хэштегом 
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можно считать тот, который ассоциируется 
только с одной компанией, является уникаль-
ным и запоминающимся. Он должен состо-
ять из короткой фразы или слогана. Важно, 
чтобы у пользователей был убедительный 
стимул для использования брендовых хэште-
гов (к примеру, предоставление скидки).

Следует учитывать, что в поиске записи по 
хэштегу ранжируются по популярности или 
хронологии, поэтому одинаковые хэштеги под 
всеми записями следует использовать лишь 
в том случае, когда выбрана узкая тематика. 
В противном случае потенциальная аудито-
рия будет значительно сужена. 

5. Изображения.  
Нельзя недооценивать и использование 

изображений в записях социальных сетей. 
Так, например, по данным сервиса «Buffer» 
«твиты с картинками получают на 150% 
больше ретвитов, чем обычные текстовые 
посты» [5].

Изображения должны вызывать позитив-
ные эмоции, могут быть смешными, при этом 
необязательно, чтобы все они напрямую 
были связаны с организацией и ее товарами/
услугами. Достаточно, чтобы такое изобра-
жение было брендированным, то есть содер-
жало логотип, цвета бренда или иные брен-
довые элементы. 

С помощью изображений можно расска-
зать о текущем состоянии и об истории орга-
низации. Например, в первом случае можно 
опубликовать фотоотчет о рабочем дне 
сотрудника, фото продукта в процессе сборки 
или производства, фотографии наград и сер-
тификатов, создать фотоколлаж, а во вто-
ром – разместить фотографию старого лого-
типа, первого продукта или здания, в котором 
раньше размещалась компания.

Можно также публиковать в сообществе 
фотографии подписчиков, связанные с тема-
тикой сообщества, компанией или продуктом. 
Такие изображения можно найти по соответ-
ствующим хэштегам. Можно провести среди 
участников сообщества конкурс фотографий, 
однако в этом случае тематика фотографий 
должна быть связана с организацией и ее 
услугами.

Привлечь внимание аудитории способна 
инфографика. Можно анонсировать чужую 
инфографику или создавать собственную, 
касающуюся не только организации, но и 
актуальных для подписчиков тем. Для при-
влечения аудитории можно обыгрывать попу-
лярные мемы, делать скриншоты смешных 
диалогов в чате или почте.

При публикации фотографий и картинок в 
социальных медиа важно учитывать размер 
изображения. Максимальный размер изо-
бражения для поста «ВКонтакте» – 1000х700 
пикселей, однако оптимальным размером 
является 700х500 пикселей. Изображе-
ния других размеров сохранят пропорции, 
однако будут отображаться с потерей каче-
ства. При этом следует учитывать, что дру-
гие изображения «ВКонтакте» требуют иных 
размеров. Так, аватар в сообществе должен 
быть 200х300 пикселей (200×500 пикселей), 
аватар на личной то странице – 200х500, 
а новостное изображение баннера в сооб-
ществе – 510х271 пикселей [6]. Картинки 
и фотографии других размеров сохранят 
пропорции, однако потеряют качество при 
загрузке (автоматически будут растяги-
ваться или сжиматься). Если на изображе-
нии есть текст, желательно переместить его 
в центр, чтобы при отображении на разных 
устройствах ничего не обрезалось. Если 
необходимо прикрепить к записи несколько 
изображений, не следует смешивать верти-
кальные и горизонтальные картинки.

6. Аудиозаписи. 
Аудиозаписи, как и прочие элементы 

поста в сообществе, должны использо-
ваться с определенной целью. Например, 
при публикации полезного обучающего кон-
тента можно использовать подборки ауди-
окниг (саморазвитие, изучение иностранных 
языков, лекции по определенной теме и т. 
д.). Можно использовать аудиальный кон-
тент и для размещения музыкальных под-
борок в развлекательных записях, однако 
с лета 2017 года в прослушивании музыки 
«ВКонтакте» появятся платные элементы: 
пользователи будут иметь возможность про-
слушивать аудиозаписи бесплатно с рекла-
мой или должны будут оформить платную 
подписку. В связи с этим неизвестно, будут 
ли популярны публикации с аудиофайлами 
в дальнейшем.  

7. Видеозаписи. 
Видеоконтент выгодно отличается от 

привычного тексто-графического контента, 
поскольку видео – «наиболее приближен-
ный к реальности, «живой» тип контента» 
[7]. В зависимости от тематики сообщества 
и целей публикации записи можно исполь-
зовать такие виды видеоконтента, как обу-
чающее видео (лекции, инструкции, уроки, 
«лайфхаки», рецепты), обзор продуктов 
компании и сравнение их с конкурентными 
товарами/услугами, видеодневник (отчеты о 
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выставках, спецпроектах), видеоотзывы кли-
ентов и интервью с сотрудниками [8].

Видео необходимо оптимизировать для 
того, чтобы оно имело высокие позиции в 
поисковых системах, в частности, название 
должно содержать ключевые слова.

8. Документы. 
Опция «Документ» позволяет прикреплять 

к записям сообщества документы форма-
тов pdf, doc, ppt, png, gif, jpg, psd и др. Этот 
инструмент можно использовать при разме-
щении полезного контента: электронных книг, 
обучающей литературы, презентаций. Кроме 
того в качестве документа можно прикрепить 
прейскурант, анкету для заполнения, шаблон 
заявления и др. 

9. Карта. 
Опция «Карта» позволяет наглядно проде-

монстрировать аудитории местоположение 
чего-либо. Эта опция необходима в том слу-
чае, если объект изменил местоположение 
либо расположен в отдаленной части города, 
малоизвестной большинству пользователей, 
а также в случае изменения названия улицы. 
Прикрепление карты в подобных ситуациях 
экономит время подписчиков.

10. Опросы. 
Эффективной формой стимулирования 

активности подписчиков является проведение 
опросов на различные темы, поскольку опросы 
привлекают больше внимания, чем обыч-
ные записи. Опросы следует использовать, 
если необходимо узнать мнение о чем-либо, 
а также повысить активность пользователей 
в сообществе. Чтобы создать эффективный 
опрос, следует ориентироваться на интересы 
и возраст аудитории, с учетом этого сформу-
лировать вопрос и предложить интересные 
варианты ответа. Каждый участник сообще-
ства среди вариантов должен найти подхо-
дящий ему ответ, поэтому желательно, чтобы 
один из вариантов был открытым (например, 
«другое») и давал возможность высказать 
свое мнение в комментариях. К созданному 
опросу желательно прикрепить иллюстрацию. 

Выводы. Таким образом, каждый из 
используемых элементов записи должен 
нести определенную смысловую нагрузку и 
использоваться в зависимости от поставлен-
ных целей, быть направленным на привле-
чение и поддержание интереса к бренду, а 
также отвечать требованию уникальности. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах сучасності, коли більшість 
процесів у різноманітних сферах тяжіють 
до інтеграції, важко обійти стороною теорію 
менеджменту, а саме особливості управління 
проектами в ІТ-індустрії. Історично склалося 
так, що теорія управління в ІТ-сфері форму-
валася автономно від загальних теорій управ-
ління, тому набула неповторних рис, із прак-
тикою яких варто ознайомитися та частково 
запозичити в інші сфери діяльності, що, безсум-
нівно, реформує усталену систему менедж-
менту та принесе економічну вигоду. Мова 
у статті буде йти про систему Scrum – мето-
дологію управління проектами, що належить 
до гнучких підходів у розробленні програм-
ного забезпечення, та її інтеграцію в інші, не 
пов’язані з програмуванням сфери діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання формування Scrum-системи 
знайшли своє відображення як у періодичній 

пресі, так і інтернет-виданнях, але питання 
інтеграції системи в інші сфери діяльності 
науковці обійшли увагою.

У науковий обіг Scrum-термінологію ввели 
Хіротакі Такеучі та Ікуджиро Нонака, мето-
дологію розробив Джеф Сазерленд, а Кен 
Швабер формалізував для використання в 
індустрії розроблення програмного забезпе-
чення [1]. Здебільшого в дослідженнях визна-
чається термінологія, особливості організації 
Scrum, його переваги та недоліки порівняно 
з традиційним підходом до організації трудо-
вого процесу.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Оскільки система 
націлює увагу на мотиваційні механізми 
команди, а не керівника, що відповідає сучас-
ному баченню теоретиків на модель людської 
мотивації на роботі, її варто запозичити для 
інших сфер, не пов’язаних із програмуван-
ням. Із цієї позиції це питання досліджується ЕК
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вперше, чим і обґрунтовується актуальність 
дослідження.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
складників системи Scrum, які доцільно 
інтегрувати в інші галузі, та розроблення 
основних характеристик діяльності, за яких 
використання методології буде найбільш 
ефективним. Завданням є висвітлення 
результатів дослідження усіх аспектів ство-
рення, використання та результативності 
методології Scrum.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Scrum (з англ. «scrum» означає 
«сутичка») – це методологія управління про-
ектами, що належить до гнучких підходів у 
розробленнімпрограмного забезпечення. 
Про Scrum, як правило, говорять саме в 
IT-контексті, хоча застосовуватися він може в 
різноманітних галузях, якщо за самою своєю 
суттю проект і Scrum «сумісні» [2].

Scrum – простий каркас, який можна вико-
ристовувати для організації команди і досяг-
нення результату більш продуктивно і з більш 
високою якістю за рахунок аналізу викона-
ної роботи і коригування напрямів розвитку 
між ітераціями (короткими інтервалами часу) 
[3]. Методологія дає змогу команді обирати 
завдання для виконання, враховуючи бізнес-
пріоритети та технічні можливості, а також 
вирішувати, як їх ефективно реалізувати. Це 
дає змогу створити умови, в яких команда 
працює із задоволенням і максимально про-
дуктивно. Наприклад, можливість само-
стійного вибору обсягів і шляхів вирішення 
завдань без зовнішнього тиску дає змогу всім 
учасникам команди відчути себе активними 
гравцями, залученими у процес, а не про-
стими виконавцями, від яких вимагається 
лише чітка реалізація доручень.

У керівництві [4] описані принципи, аспекти 
і процеси Scrum. Фундаментом Scrum є шість 
принципів, яких варто дотримуватися. Розгля-
даються п’ять аспектів, таких як організація, 
бізнес-обгрунтування, якість, зміна і ризик. 
Крім цього, описані 19 процесів, які згрупо-
вані в п’яти фазах (ініціювати, планувати і оці-
нювати, здійснювати, огляд і ретроспектива, 
випуск). Для кожного процесу задані входи і 
виходи, описані інструменти, які можуть бути 
використані. Вказується, що аспекти і процеси 
можуть підлаштовуватися під вимоги проекту 
або організації.

Scrum фокусується на постійному визна-
ченні пріоритетних завдань, ґрунтуючись на 
цілях бізнесу, що збільшує корисність і при-

бутковість проекту на його ранніх стадіях. 
Оскільки за ініціації проекту його прибутко-
вість визначити майже неможливо, Scrum 
пропонує концентрувати увагу на якості роз-
роблення та до кінця кожної ітерації мати про-
міжний продукт, який можна використовувати, 
нехай і з мінімальними можливостями (напри-
клад, каркас сайту, який можна показати на 
презентації).

Методологія Scrum орієнтована на те, щоб 
оперативно пристосовуватися до змін, що 
дає змогу команді швидко адаптувати про-
дукт до потреб замовника [5]. Така адаптація 
досягається за рахунок отримання зворот-
ного зв’язку за результатами ітерації: маючи 
після кожної ітерації продукт, який вже можна 
використовувати, показувати й обговорювати, 
легше збирати інформацію і робити правильні 
коригування, змінювати пріоритети вимог.

Наприклад, якщо каркас сайту показати 
потенційним користувачам, то з’явиться багато 
питань, на підставі яких можна скоригувати 
те, що вже написано або ще не реалізовано, 
зрозуміти, що більш важливо користувачеві.

Девіз Scrum – «аналізуй і адаптуй»: ана-
лізуй те, що отримав, адаптуй наявне до 
реальної ситуації, а потім знову аналізуй. 
Чим менше формалізму, тим більш гнучко й 
ефективно можна працювати – це основний 
принцип цієї методології. Але формальних 
процесів має бути досить для організації 
ефективної взаємодії та управління проек-
том. Формальна частина Scrum складається 
із трьох ролей, трьох практик і трьох основних 
документів (рис. 1).

Ролі.
1. Власник продукту (Product Owner) – 

представник або довірена особа замовника. 
В обов’язки цього співробітника входить своє-
часне надання вимог до продукту, визначення 
дат і змісту релізів, ефективне управління 
пріоритетами і коригування вимог для досяг-
нення максимальної окупності інвестицій у 
продукт.

2. Scrum-майстер (Scrum Master) – один 
із членів команди розроблення, бере участь 
у проекті як розробник. В обов’язки Scrum-
майстра входить забезпечення максималь-
ної працездатності і продуктивності команди, 
чіткої взаємодії між усіма учасниками про-
екту, своєчасне вирішення всіх проблем, що 
гальмують або зупиняють роботу будь-якого 
члена команди, огородження команди від 
усіх впливів ззовні під час ітерації і забез-
печення дотримання процесу всіма учасни-
ками проекту.
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3. Scrum-команда (Scrum Team) – група, 
що складається з п’яти-дев’яти самостійних, 
ініціативних програмістів. В обов’язки входить 
участь у виборі мети ітерації і визначення 
результату роботи. Вони повинні робити все 
можливе і неможливе для досягнення мети 
ітерації в рамках, визначених проектом, 
ефективно взаємодіяти з усіма учасниками 
команди, самостійно організовувати свою 
роботу, надавати Product Owner робочий про-
дукт у кінці кожного циклу.

Практики.
Підготовка до першої ітерації, що має 

назву «спринт» (Sprint), починається після 
того, як власник продукту розробив план 
проекту та визначив вимоги (це нази-
вається журналом продукту – Product 
Backlog). Далі відбувається детальне роз-
роблення сесій планування спринту (Sprint 
Planning Meeting), яке починається з того, 
що власник продукту, Scrum-команда і 
Scrum-майстер перевіряють план розвитку 
продукту, план релізів і список вимог. Scrum-
команда перевіряє оцінки вимог, перекону-
ється, що вони досить точні, щоб почати 
працювати, вирішує, який обсяг роботи вона 
може успішно виконати за спринт, ґрунтую-

чись на розмірі команди, доступному часі 
та продуктивності. Після того як Scrum-
команда зобов’язується реалізувати обрані 
вимоги, Scrum-майстер починає планування 
спринту. Scrum-команда розбиває обрані 
вимоги на завдання, необхідні для його реа-
лізації, це називається «журнал спринту» 
(Sprint Backlog) [7].

Після закінчення планування почина-
ється ітерація. Кожен день Scrum-майстер 
проводить «скрам» (Daily Scrum Meeting) – 
п’ятнадцятихвилинну нараду, мета якої – 
досягти розуміння того, що сталося із часу 
попередньої наради, скоригувати робочий 
план до реалій сьогоднішнього дня і позна-
чити шляхи вирішення наявних проблем.

У кінці кожного спринту проводиться демон-
страційний мітинг (Sprint Review Meeting) 
тривалістю не більше чотирьох годин. Спо-
чатку Scrum-команда демонструє власнику 
продукту зроблену протягом спринту роботу, 
потім проводиться аналіз минулого спринту, 
який веде Scrum-майстер. Scrum-команда 
шукає використані в останньому спринті пози-
тивні і негативні методи їх взаємодії, аналізує 
їх, формулює висновки і приймає важливі для 
подальшої роботи рішення.

Рис. 1. Основні категорії методології SCRUM
Джерело: [6]
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Потім цикл закінчується і починається пла-
нування іншого спринту.

Документи.
1. Журнал продукту розробляється на 

початку проекту власником продукту. Це 
список вимог, відсортований за значущістю. 
Scrum-команда доповнює цей журнал оцін-
ками вартості реалізації вимог. Список пови-
нен містити функціональні і технічні вимоги, 
необхідні для реалізації продукту.

2. Журнал спринту створюється після того 
як команда під час сесії планування вибрала і 
взяла на себе зобов’язання реалізувати набір 
вимог із журналу продукту. Вимоги розбива-
ються на дрібніші завдання, які і записуються 
в журнал спринту.

3. Графік спринту (Burndown Chart) пока-
зує щоденну зміну загального обсягу робіт, 
що залишився до закінчення ітерації. Цей 
графік дає змогу команді розробників аналі-
зувати поточну ситуацію та своєчасно реа-
гувати на відхилення. Графік спринту дає 
змогу також власнику продукту спостерігати 
за ходом ітерації – якщо загальний обсяг 
робіт не зменшується щодня, значить, щось 
іде не так.

Отже, особливістю методології Scrum є 
акцент на багатофункціональну команду, що 
самостійно організовується [8]. Цей підхід 
корисний для інших сфер [9], але для вдалого 
використання цієї системи діяльність (проект) 
має відповідати таким умовам, як:

– гнучкі терміни і бюджет;
– творчий проект, націлений на створення 

багатогранного продукту;
– нетривіальний, довгий, складний проект, 

що знаходиться у процесі розвитку; 
– клієнт, що розуміє суть Scrum і схвалює 

цей підхід; 
– технічно компетентний Product Owner 

із готовністю і можливістю виконувати свої 
функції у проекті;

– спрацьована, професійна, відповідальна 
команда з ентузіазмом і низьким рівнем осо-
бистих потреб у роботі;

– з погляду особистих якостей для Scrum 
більше підходять «командні гравці»: фахів-
цям необхідно весь час перебувати у контакті 
для пошуку оптимальних рішень та ідей для 
поліпшення продукту.

Переваги системи Scrum:
– підходить для поетапного розроблення 

продукту (немає ясного розуміння, що необ-
хідно, але клієнт хоче отримати в результаті 
те, що йому потрібно);

– досить проста у вивченні, дає змогу еко-

номити час за рахунок вилучення некритич-
них дій;

– дає змогу отримати потенційно робочий 
продукт у кінці кожної ітерації;

– передбачає чітко регламентовану 
роботу – це безперервний циклічний енер-
гійний процес, що перешкоджає застою у 
команді. Він дає змогу зменшити невизначе-
ність вимог до мінімуму, підвищує внутрішню 
прозорість процесів;

– короткі ітерації дозволяють зосередити 
увагу замовника і команди на конкретному 
завданні і вирішити його з мінімальним ступе-
нем непорозуміння;

– робить опір на багатофункціональну 
команду, здатну вирішити необхідні завдання 
з мінімальною координацією. Це особливо 
привабливо для малих компаній і стартапів, 
оскільки позбавляє їх необхідності наймати 
або навчати керівників;

– дає змогу кожному члену команди зро-
зуміти терміни, плани, послідовність та суть 
продукту, а також напрям його розвитку; знати, 
яким саме завданням займаються колеги.

Звичайно, система Scrum має свої недо-
ліки:

1.  З огляду на простоту функціонування 
Scrum має невелику кількість досить жор-
стких правил. Однак це вступає в конфлікт 
з ідеєю клієнтоорієнтованості, оскільки для 
клієнта не мають значення внутрішні правила 
команди розроблення, особливо якщо вони 
обмежують клієнта.

2. У системі Scrum не створюється план 
комунікацій та реагування на ризики. Таким 
чином, формальна протидія (юридична або 
адміністративна) порушенням правил Scrum 
стає складною або навіть неможливою.

3. Слабкою стороною Scrum є опір на бага-
тофункціональну команду, що сама органі-
зовується. За зниження витрат на коорди-
націю команди це приводить до підвищення 
витрат на відбір персоналу, його мотивацію, 
навчання. За певних умов ринку праці фор-
мування повноцінної, ефективної Scrum 
команди може бути неможливим.

Варто відзначити, що Scrum найбільш 
ефективний на початкових стадіях великих 
проектів, коли необхідно фундаментально 
вибудовувати роботи проекту. Надалі можуть 
бути використані тільки частина практик 
Scrum і тільки частина первісної команди – 
гнучкі підходи це допускають і припускають.

Прикладом сфер для часткового викорис-
тання Scrum-системи можуть бути будівельна 
сфера (етапність ремонтних робіт), сфера 
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обслуговування (планування свят) та навіть 
ведення домашніх справ.

Висновки з цього дослідження. Необхід-
ність інтеграції менеджерського підходу різних 
сфер привернуло увагу до вивчення методо-
логії Scrum – вона націлена не на результат, 
а на процес, отже, це інструмент досягнення 
цілей компанії.

Зі зміною психологічних аспектів бачення 
управління персоналом можна сказати, що на 

сучасному етапі Scrum найбільше розкриває 
сучасне бачення теоретиками моделі люд-
ської мотивації на роботі. Оскільки Scrum орі-
єнтується не на керівника, а на команду зага-
лом, то кожен член команди сам вибирає собі 
завдання, команда сама визначає кількість 
завдань на одну ітерацію, а також повністю від-
повідає за їх виконання. Подібна система моти-
вації має запозичуватися іншими сферами, 
умови діяльності яких перераховані у статті.
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Стаття присвячена проблемі моніторингу процесів трансформації суспільства у контексті соціально-еко-
номічного розвитку регіонів та усієї країни. За результатами проведеного аналізу попередніх досліджень 
визначено, що основним інструментом для такого моніторингу є соціологічне опитування у тестовій формі. 
Оприлюднені результати досліджень, проведених протягом 2015–2016 рр., дали змогу зробити висновок, що 
населення по регіонах і загалом в Україні має неактивну громадську позицію та не розуміє переваг впрова-
дження соціального діалогу для налагодження сталих тристоронніх соціально-економічних взаємовідносин 
на рівні окремих регіонів та на національному рівні.

Ключові слова: моніторинг, суспільство, соціально-економічний розвиток, регіон, соціальний діалог.

Зеленко E.А. МОНИТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛО-
ГА С ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Статья посвящена проблеме мониторинга процессов трансформации общества в контексте социально-
экономического развития регионов и всей страны. По результатам проведенного анализа предыдущих ис-
следований определено, что основным инструментом для такого мониторинга является социологический 
опрос в тестовой форме. Обнародованные результаты исследований, проведенных в течение 2015–2016 гг., 
позволили сделать вывод, что население по регионам и вообще в Украине имеет неактивную гражданскую 
позицию и не понимает преимуществ внедрения социального диалога для налаживания устойчивых трех-
сторонних социально-экономических взаимоотношений на уровне отдельных регионов и на национальном 
уровне.

Ключевые слова: мониторинг, общество, социально-экономическое развитие, регион, социальный 
диалог.

Zelenko O.O. MONITORING OF SOCIETY TRANSFORMATION BASED ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL 
DIALOGUE WITH A VIEW OF REGION’S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE COUNTRY

Article is devoted to the problem of monitoring of society transformation processes in the context of socio-eco-
nomic development of regions and a country as a whole. Based on the results of the analysis of previous studies, 
it is determined that the main tool for such monitoring is a sociological survey in a test form. The published results 
of these studies during 2015–2016 provided an opportunity to conclude that the population in regions and generally 
in Ukraine has an inactive civic position and does not understand the benefits of social dialogue implementation for 
establishing sustainable tripartite socio-economic relations at the regional level and at the national level.

Key words: monitoring, society, social and economic development, region, social dialogue.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Трансформація суспільства – про-
цес, який так чи інакше переживає кожна дер-
жава на шляху свого розвитку. Україна з 1991 
р. перебуває саме у стані трансформації. 
Перебудова відбувається в усіх сферах жит-
тєдіяльності. Разом з політичною, економіч-
ною сферами змінюються соціум, світогляд 
людей, їх життєві орієнтири.

Проблема адаптації демократичних меха-
нізмів трансформації суспільства до потреб 
соціально-економічного розвитку регіонів, 
держави загалом зараз у нашій країні постає 
особливо гостро, адже мають місце невідпо-
відність економічних і політичних перетво-
рень потребам населення і, навпаки, неро-
зуміння збоку громадськості, відсутність її 
підтримки.РО
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Виникає потреба у постійному моніторингу 
суспільних перетворень, у пошуку відповід-
них підходів та інструментів його проведення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням особливостей трансформації 
суспільства у перехідний період займається 
велика кількість як вітчизняних, так і закордон-
них вчених. Серед всієї сукупності варто виді-
лити роботи Т. Загороднюк [1], Є. Головахи та 
Н. Паніної [2; 3], А. Васіної [4], Д. Ключникової 
[5] та інших науковців.

Т. Загороднюк у своїх роботах висвітлювала 
особливості використання різних методик у 
процесі моніторингу соціально-психологіч-
ного стану населення, наголошуючи на тому, 
що одними з найбільш ефективних є норма-
тивно-особистісний підхід та тестова мето-
дика моніторингу, яка дає змогу об’єктивно 
оцінити стан людини незалежно від установок 
інтерв’юера [1, c. 153]. Основоположником 
зазначеної концепції є Н. Паніна, яка разом 
з Є Головахою протягом останніх двох деся-
тиріч досліджує українське суспільство, вияв-
ляючи приховані соціально-психологічні про-
блеми серед населення нашої країни.

А. Васіна, дивлячись на процес трансфор-
мації суспільства під іншим кутом зору, наго-
лошує на тому, що трансформація економіки 
має супроводжуватися її переорієнтацією на 
задоволення потреб соціального розвитку з 
побудовою відповідної інституційної струк-
тури та використанням механізмів структур-
ного реформування [4, c. 35]. Як результат, 
має бути розроблений Соціальний Кодекс та 
Соціальний Бюджет України [4, c. 36].

Д. Ключнікова, на відміну від попереднього 
автора, розглядає проблему трансформа-
ції пострадянського суспільства з точки зору 
соціології. Науковець вважає, що громадська 
думка сьогодні є не тільки регулятором соці-
альних процесів, на її думку, вона є джерелом 
та механізмом розвитку суспільства [5, c. 54].

Визначення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Велика кількість 
наявних, зокрема представлених, публікацій 
містить ґрунтовний масив інформації щодо 
теоретичних засад та результатів моніторингу 
соціально-психологічного стану суспільства; 
також наявна інформація про напрями транс-
формації економіки з перспективою її соціа-
лізації. Проте серед представлених раніше 
досліджень відсутні конкретні рекомендації 
щодо того, яким чином має відбуватися моні-
торинг механізму трансформації суспільства 
з метою подальшого соціально-економічного 
розвитку регіонів та держави загалом.

У власних попередніх дослідженнях ми 
вже торкалися особливостей формування 
гармонійних економічних взаємовідносин, які 
стають можливими за умови наявності соці-
ального діалогу [6], але ще не було спроби 
зробити певний «зріз» соціальних настроїв з 
метою визначення наявності чи відсутності 
підтримки громадськістю обраного шляху 
соціально-економічного розвитку та готов-
ності представників громади брати участь у 
тих самих процесах трансформації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
теоретичних засад та висвітлення наявних 
індикаторів моніторингу механізмів транс-
формації суспільства на засадах соціального 
діалогу з метою сталого соціально-економіч-
ного розвитку регіонів та усієї країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На думку Є Головахи, етапи транс-
формації українського соціуму багато в чому 
збігаються зі зміною президентів [3]: стра-
тегія стримування інституціональних змін 
у 1992–1994 рр., становлення подвійної 
інституціональної системи в 1995–1999 рр., 
нова інституціональна криза і «помаранчева 
революція» (2000–2004 рр.), нереалізовані 
«постреволюційні» очікування: від ейфорії 
до зневіри (2005–2010 рр.), суспільство стра-
тегічної невизначеності і нових політичних 
ризиків (2011–2013 рр.), від «драми невизна-
ченості» до «трагедії визначеності» вектору 
трансформації (2014 – сьогодні).

Аналізуючи запропоновані етапи розвитку 
Українського суспільства, можна стверджу-
вати, що дуже схожі часові лаги розвитку спо-
стерігалися в економіці нашої держави.

1) З 1992 до 2000 рр. – спад. Відбувалося 
скорочення виробництва, викликане неготов-
ністю керівництва країни та усього населення 
сприймати нові закони функціонування рин-
кової економіки. Цей часовий відрізок можна 
поділити також на два етапи: 1991–1994 рр. 
– період економічної кризи, 1995–1999 рр. – 
період адаптації до нових умов господарю-
вання.

2) З 2000 до 2004 рр. – економічне зрос-
тання. Суспільство адаптувалося до нових 
умов економічної діяльності, як результат, 
покращення майже всіх економічних показни-
ків розвитку, стабілізація курсу національної 
валюти.

3) З 2005 до 2010 рр. – економічна стаг-
нація та подальший спад, викликані політич-
ними подіями 2004 р., а також всеосяжною 
світовою економічною кризою 2008–2009 рр.
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4) З 2011 до 2013 рр. – це дійсно період як 
суспільної, так і економічної невизначеності. 
На думку експертів, в Україні в даний час здій-
снено низку важливих перетворень, які мали 
б закласти підвалини зміни моделі розвитку, 
що спричинилася до глибокої кризи кінця 
минулого десятиліття. Проте наростання 
явищ економічної стагнації протягом 2012 р. 
та особливо 2013 р. повернуло національну 
економіку до логіки «пожежного» реагування 
на економічну кризу. Це не лише завадило 
розкриттю потенціалу зазначених зрушень, 
але й сприяло певному «розмиванню» досяг-
нутого інституційного прогресу [7, с. 3].

5) З 2014 до сьогодні – це економічна 
криза, що спричинена соціально-політичною 
патовою ситуацією кінця 2013 – першої поло-
вини 2014 рр., анексією АР Крим та подаль-
шим воєнним конфліктом на Донбасі. Можна 
стверджувати, що з точки зору соціально-
економічного розвитку влада та суспільство 
визначилися з пріоритетами розвитку, але 
задля їх реалізації маємо пройти довгий шлях 
трансформації та суспільно-політичних і еко-
номічних реформ.

Доведено, що сталий соціально-економіч-
ний розвиток будь-якого суспільства можли-
вий за наявності налагодженого соціального 

діалогу між владою, бізнесом та громадою як 
на рівні окремих регіонів, так і на національ-
ному рівні. Його наявність гарантує підтримку 
діяльності органів влади збоку громадськості 
та конструктивну співпрацю представників 
всіх трьох зацікавлених сторін у випадках 
виникнення спірних питань щодо напрямів 
та особливостей організації впроваджуваних 
реформ.

Результати соціологічних опитувань про-
тягом років незалежності свідчать про те, що 
наше суспільство на шляху свого соціально-
економічного розвитку зайшло у «глухий кут» 
саме через відсутність налагодженого соці-
ального діалогу. З одного боку, Указом Пре-
зидента України у серпні 2014 р. створено 
Національну Раду Реформ [8], а через рік – у 
серпні 2015 р. – схвалено Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020» [9], яка б мала 
сприяти соціально-економічному розвитку 
країни. З іншого боку, результати опитування, 
що проводилося у 2015 р. Інститутом соціо-
логії НАН України [10], засвідчують наявність 
непорозуміння між громадськістю та владою 
(табл. 1).

В опитуванні взяли участь мешканці всіх 
регіонів України. Репрезентативна вибірка 
налічувала 1 802 особи. На жаль, резуль-

Таблиця 1
Рівень довіри населення до органів влади, бізнесу та ЗМІ у 2015 р. (% до кількості 

відповідей)
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І

Зовсім не довіряю 30,3 21,9 34,5 37,8 40,8 24,1 16,7 22,9
Переважно не довіряю 25,3 28,5 34,0 36,2 34,1 26,3 23,0 28,2
Важко сказати, довіряю чи ні 26,8 37,7 25,0 19,4 18,9 32,8 38,6 29,7
Переважно довіряю 16,6 11,5 5,6 6,0 5,5 15,6 20,2 18,0
Цілком довіряю 1,1 0,4 0,8 0,6 0,8 1,2 16,7 1,3

Джерело: сформовано на підставі [7]

Таблиця 2
Рівень відповідальності населення за поточну ситуацію у 2015 р.  

(% до кількості відповідей)
Рівень відповідальності В країні У Вашому місті/селищі

Повна 3,0 3,8
Часткова 30,1 38,1
Ніяка 56,1 47,4
Важко сказати 10,8 10,7

Джерело: сформовано на підставі [7]
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тати опитування свідчать про те, що рівень 
довіри до представників влади вкрай низький, 
зокрема Президенту України довіряють лише 
17,7%, керівництву держави – 11,9%, подат-
ковій інспекції – 6,4%, поліції – 6,6%, проку-
ратурі – 6,3%, профспілкам – 16,8%, ЗМІ – 
19,3%. Найнижчий рівень довіри населення 
висловлює податковій, поліції і прокуратурі.

Визначену протягом 2015 р. тенденцію 
підтверджують результати моніторингу наці-
ональних реформ, оприлюдненого у грудні 
2015 р., в процесі якого виявлено, що, на 
думку респондентів, найбільш корумпова-
ними залишаються суди (62%), прокуратура 
(56%), поліція (52%), митна (49%) та подат-
кова служба (45%) [11].

Дуже показово відсутність в населення 
бажання до співпраці у процесах перетво-
рення та соціально-економічної перебудови 
країни і конкретно рідного регіону демонструє 
табл. 2.

На жаль, тільки 3% опитуваних громадян 
вважають, що саме вони несуть повну від-
повідальність за ту соціально-економічну 
ситуацію, що склалася в країні, і тільки 
3,8% респондентів згодні з тим, що саме 
вони відповідальні за стан речей у їх рід-
ному регіоні, місті, районі. Іншими словами, 
більшість населення не вважає за потрібне 
брати активну участь у процесах трансфор-
мації суспільства та системи соціально-еко-
номічних взаємовідносин і живе за принци-
пом «Моя справа маленька».

Результати дослідження Національної 
ради реформ наприкінці 2016 р., на жаль, 
підтверджують таку саму негативну динаміку 
(рис. 1).

За результатами дослідження наприкінці 
2016 р. більшість опитуваних вважає, що за 
реформи у нашій країні відповідальний Пре-
зидент (76%). Свою власну роль знову ж таки 
громадяни України вбачають дуже малою – 
тільки 1% респондентів висловив думку, що 
саме пересічне населення несе відповідаль-
ність за прогрес реформ в нашій державі.

Незважаючи на те, що, власне, більшість 
респондентів (63,2%) у 2015 р. негативно 
оцінювали свій соціальний статус, стверджу-
ючи, що вони за своїм матеріальним стано-
вищем перебувають на щаблі нижче серед-
нього класу [10], громадяни не прагнуть 
об’єднуватися з метою вирішення власних 
проблем. Тільки 37% опитуваних станом на 
2015 р. були членами профспілок, що пред-
ставляють їх економічні інтереси та захища-
ють права робітників перед роботодавцями й 
органами влади. Такий результат є досить очі-
куваним, адже довіряють таким організаціям 
тільки 39,7% респондентів.

Красномовними є також цифри, що демон-
струють рівень залученості населення до гро-
мадських організацій (рис. 2).

Найменш пристосованими до громадської 
діяльності є мешканці Донбасу, де частка 
населення, що не є членами жодного гро-
мадського об’єднання, перевищує середній 
показник по Україні та складає майже 93%. 
Найбільш активними (хоча і тут відсоток неза-
лучених є високим – 76,9%) є мешканці Захід-
них регіонів.

В результаті маємо такі цифри: 58% рес-
пондентів вважають, що у нашій країні ще 
досі не сформовані спільні, визнані всіма 
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Рис. 1. Відповідальність за прогрес реформ  
в Україні у 2016 р.,% респондентів

Джерело: [12, с. 87]

Рис. 2. Частка населення, що не є членом 
жодної громадської організації по регіонах 

України,% респондентів
Джерело: побудовано за даними [3]
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правила суспільної поведінки, як наслідок, 
52,8% опитуваних впевнені, що ніякого покра-
щення у соціально-економічному становищі 
країни у найближчий час не буде. Більше 
того, 50,7% учасників опитування не готові 
підтримувати впроваджувані соціально-еко-
номічні та політичні реформи, бо не вірять в 
їх успішність і вважають, що їх рівень життя 
вже «просто нестерпний» [10].

Висновки з цього дослідження. Резуль-
тати соціологічних досліджень, що перебува-
ють у відкритому доступі, дали змогу визна-
чити поточну ситуацію щодо рівня розвитку 
соціального діалогу і трансформації настроїв 
суспільства у процесі соціально-економічного 
розвитку країни:

1) власне матеріальне становище на 
сучасному етапі розвитку держави більшість 
населення оцінює як «нижче середнього» або 
«погане»;

2) низький рівень самоорганізації та гро-
мадської активності населення;

3) небажання брати на себе відповідаль-
ність за сучасну соціально-економічну ситу-

ацію в країни та безпосередньо у власному 
регіоні;

4) недовіра до органів влади та вищого 
керівництва країни;

5) відсутність налагодженого діалогу між 
владою, бізнесом та громадою.

Висвітлені індикатори процесу сучасної 
трансформації суспільства свідчать про від-
сутність розуміння серед населення важ-
ливості займати активну громадську пози-
цію та відстоювати власні інтереси шляхом 
налагодження конструктивного соціального 
діалогу, який дасть змогу гармонізувати 
соціально-економічні відносини в рамках 
окремих територіальних громад, регіонів та 
держави. Отже, першочерговим завданням 
для національних і регіональних органів 
влади має стати просвітницька діяльність 
серед населення щодо переваг громад-
ської активності та позитивних перспектив 
впровадження тристороннього соціального 
діалогу з метою подальшого сталого соці-
ально-економічного розвитку регіонів та 
всієї країни.
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У статті було досліджено основи інвестиційної привабливості у туристи-чній сфері, проаналізовано сучасні 
тенденції інноваційної привабливості у світі та в Україні, а також зв’язок інвестиційної привабливості та інно-
вації у туриз-мі.
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Крупица И.В., Загреба М. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В статье были исследованы основы инвестиционной привлекательности в туристической сфере, проана-
лизированы современные тенденции инно-вационной привлекательности в мире и в Украине, а также связь 
инвести-ционной привлекательности и инновации в туризме.

Ключевые слова: туризм, туристический потенциал, инвестиции, ин-новации, инновационно-инвестици-
онная привлекательность.

Statement of a problem. In the leading tour-
ist countries, the state's economic policy is aimed 
at forming of innovation-investment model of 
tourism development. Today, for such countries, 
the basic priority in increasing the efficiency of 
social pro-duction is the scientific and techno-
logical progress, through which innovation and 
in-vestment activities are interdependent. The 
legislation of these countries defines inno-vation 
activity as one of the forms of investment activity, 
carried out in order to im-plement the achieve-
ments of scientific and technological progress 
into production and social sphere. Thus, invest-
ments are regarded as a material basis, "carrier" 
of innova-tion.

Analysis of publications and researches. 
Issues of developing of innovation-investment 
policy of the state are considered in the works 
of national researchers: O. Amosha, V. Bodrova, 
O. Havrylyuk, V. Gaytsa, B. Gubsky, M. Ger-
asimchuk, B. Danylyshyna, V. Kolomytseva, 
A. Pidruchnyka, I. Rozputenka, A. Sukhoru-

kov, O. Shatilo, foreign – D. Daker, B. Lesser, 
K. Meyer, A. Hevass, M. Otta.

Considerable attention to the theoretical and 
methodological principles of state regulation of 
innovation activity in the sphere of tourism is 
given in works of M. Ka-bushkin, V. Quarterly, 
F. Kotler, O. Lyubitseva, N. Malakhova, S. Naly-
vaichenko, V. Novikov, B. Podsolonko, C. Surkov, 
N. Taylor, D. Ushakov, J. Hollywood, C. Tsokley, 
L. Shulgina, E. Yakovenko and others.

Presenting of main material. Consider-
ing the experience of foreign countries, we can 
state that the dynamic development of the tour-
ism industry depends on the perception of the 
importance of tourism at the state level and on 
the use of levers of state support. According to 
the recommendations of the WTO, the current 
state of tourism development requires, first of all, 
support of the state, and then – of the pri-vate 
sector [1].

Foreign experience shows that the success-
ful development of tourism is inextri-cably linked РО
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with the active participation of the state in its 
functioning. For many coun-tries, it became obvi-
ous that tourism is a highly profitable industry, an 
additional source of foreign exchange earnings 
(with the active development of inbound and 
home tourism), the factor of diversification of the 
economic structure [2].

The experience of foreign countries shows us 
the main directions of state par-ticipation in the 
investment process, aimed at the development 
of tourism:

‒ reduction of investment prices in tourist pro-
jects;

‒ sale, renting of land or infrastructure at a 
price below market;

‒ tax privileges, protection from double tax-
ation;

‒ direct subsidies or provision of guarantees 
for investments in order to at-tract foreign inves-
tors [3].

World experience gives us examples of mainly 
market regulation of investment processes in the 
tourism sector (USA). The combination of factors 
of production in the process of investment is car-
ried out by travel companies. But this is possible 
only when:

‒ firms' income from market activity allows 
them to generate the necessary ac-cumulation 
of financial resources or to use loans;

‒ there is growing demand in the country;
‒ costs for the construction of the object and 

current costs for the production activities at the 
object are acceptable for the market;

‒ the investment project differs from others 
with rather quick payback.

‒ Considering the world experience in the 
development of tourism, we can identify several 
key areas that contribute to its formation and 
investment in different countries. First of all,  
this is:

‒ Information policy. International practice 
shows that increasing the competi-tiveness of 
tourism product of any country can be achieved 
by providing the allocation of state budget funds 
sufficient for non-commercial promotion of tour-
ism product in the national and world markets. It 
should be noted that tourism is characterized by a 
cumulative effect, when the maximum indica-tors 
from the funds invested into the promotion of the 
tourism product and tourism infrastructure, man-
ifest themselves after several years of constant 
in-vestment. A private business can not conduct 
a non-profit advertising cam-paign to increase 
the attractiveness of its country, as it promotes 
and sells only its own product. Therefore, the 
task of creating of an image of a coun-try as a 

favorable one for visiting is exclusively the state 
task, which is con-firmed by world practice [4].

‒ Complex development of territory (CDT). 
The CDT practice for tourism development and 
investment attraction has been used in Mexico. 
Studying the role of tourism in the economy, the 
government of the country has been intensively 
engaged since the late 1960's. Tourism devel-
opment, based on the renovation of existing 
resorts and the development of new ones, was 
recognized as one of the priority directions of 
economic development. New resorts were cre-
ated on the base of the concept of the construc-
tion of inte-grated resort towns on undeveloped 
lands [4].

‒ Creation of special economic zones (CSEZ). 
The most significant in crea-tion of special eco-
nomic zones is Turkey's experience. The devel-
opment of tourism in this country began in the 
mid-1980s, when Turkish government decided 
to rent an empty land (mostly on the Mediter-
ranean coast) for 49 years for a small fee. The 
main condition – is the construction of a hotel on 
this territory. For this purpose, almost non-inter-
est-bearing loans could be issued, with exemp-
tions for five years. As a result, on the coast 
began to appear campsites, then – three-star 
hotels. At present, five-star hotel com-plexes 
with a full spectrum of various services are built. 
Turkish experience has been successfully used 
in Egypt and Tunisia [4].

‒ Preferential taxation for investors. The use 
of the special tax system for the development of 
tourism is used by the Government of Egypt. Dur-
ing the ten years (from the beginning of opera-
tion), investors are exempted from paying taxes, 
and in the case of reconstruction or expansion 
of the operating com-pany, the countdown of ten 
years of tax exemption begins anew.

‒ Developed real estate market. Tourism is 
characterized as a branch of econ-omy, actively 
attracts investment. Forms of investment activity 
can be the most diverse. Thus, in a hotel com-
plex it may be franchising, leasing, syndi-cation, 
contract management [4].

‒ Vertical integration. In the world tourism 
industry, a common type of imple-mentation in 
the tourist market has become vertical integra-
tion (investing in objects of tourism infrastructure 
for further use for "their" tourists). An ex-ample 
was shown by German concern TUI, which built 
dozens of its own hotels in Spain, Greece and 
Turkey for its tourists, and has now come to 
Southeast Asia with the same model.

‒ Eliminating of bureaucratic barriers. Simpli-
fication of procedures for obtain-ing the building 
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permits, licenses and certificates contributes 
attracting of in-vestment in tourism. In particular, 
in Poland a permission to build a hotel is received 
in six weeks. As a result, in this country more 
than 80 hotels of only one network Accor were 
built, while in Ukraine the hotels of this network 
(as well as many others) are not represented at 
all [4].

Ukraine has rich tourist-recreational 
resources, which for proper use can con-trib-
ute the rapid and highly effective development 
of the tourism industry. Despite some changes, 
tourism development is hampered by many rea-
sons, among which the most important are the 
lack of tourism infrastructure, slow growth rates 
of investment into the development of material 
and technical base of tourism [5, p. 351].

Tourism, as one of the perspective sectors of 
the economy of many countries of the world, is 
developing and goes step by step with scientific 
and technological progress. To better organizing 
of tours or other activities, travel companies are 
trying to implement a variety of novelties in their 
work to improve the service, comfort and speed 
of delivery of tourists, etc. Today, not every travel 

agency can afford for itself such a luxury, and 
therefore tries to attract funds from foreign and 
Ukrainian inves-tors, developing various invest-
ment projects and programs.

Realization of investment programs can be 
both at the stage of creation of the firm, and after 
its several years of activity.

By types, investment projects can be divided 
into several groups:

‒ development and introduction of a product 
of intellectual prop-erty;

‒ development and implementation of techni-
cal means and know-how elements;

‒ reconstruction and building;
‒ training of personnel, etc.
In the diversification of the tourist company's 

activities, the object of investment can be any 
other projects that are not directly related to tour-
ism:

‒ development and implementation of small 
enterprises;

‒ organization of non-traditional forms of tour-
ism, etc.

Investment projects related to the develop-
ment and implementation of the intel-lectual 

Fig. 1. Soft and hard factors influencing the investment attractiveness of the tourist 
industry of the region
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product, are implemented mainly at the initial 
stage of the company's operation, and more cap-
ital-intensive – with the accumulation of financial 
resources.

State support for tourism in Ukraine does 
not include targeted budget invest-ments in its 
development. The widespread form of invest-
ment is its maintenance at the local or regional 
levels at the expense of local budgets or special 
tax [6, p. 210].

Factors of influence upon the investment 
attractiveness of the tourist industry in the region 
are divided into soft and hard (Fig. 1). Under the 
soft factors of influence we understand the fac-
tors that can be changed in the short-term period. 
Under the hard factors are those that are subject 
of direct correction in the long term period, or 
almost can not be adjusted. The interconnection 
and interdependence of the above factors allows 
us to identify and assess the level of investment 
attractiveness of the region [7, p. 45].

Effective innovation-investment activities 
should include analysis of customer require-
ments, technologies, competitiveness, internal 
capacity, key organizational ide-as, financial 
mechanisms. On the basis of the conducted 
analysis, a complex of inno-vative measures is 
developed that include innovations in the field of 
the release of a new final product, in production 
processes, in the operating environment of the 
enter-prise, innovations relating to the final prod-
uct, technologies and organization of pro-duc-
tion, sales, after sales service [8, p. 568 ]

Conclusions. Proceeding from the essence 
and purpose of the analysis of in-novation-in-
vestment attractiveness of the tourist industry, 
one can conclude that its main task is to evaluate:

1. Innovation – infrastructure state of a tourist 
enterprise on the basis of calcula-tion and anal-
ysis of a group of economic indicators that char-
acterize its opportunities in the development and 
commercialization of innovation.

2. Property status of a tourist enterprise, 
structure of its distribution and effi-ciency of 
use.

3. Sufficiency of own and attracted capital 
for the current economic activity, ra-tionality of 
its use, as well as the choice of a strategy for 
further development of the enterprise of tourism 
sphere.

4. The achieved level of sustainability of 
financial condition of the tourist enter-prise, its 
financial stability, the availability of its own work-
ing capital, the sufficiency of fixed assets, inven-
tories to ensure competitiveness and profitability 
of products made with taking into account the 
innovative costs.

5. Solvency of the enterprise and liquidity of 
the property [8, p. 573].

For Ukraine, which is on the path of formation 
of a market economy, tourism today is an impor-
tant factor in both the internal socio-economic 
policy of the state and foreign economic activ-
ity. Already, the tourism industry produces about 
4-6% of the gross national product and 20% of 
Ukraine's foreign trade turnover; about 15% of 
labor force in Ukraine is employed in the tourism 
business and related industries. The significance 
of tourism industry development for Ukraine is 
determined by the follow-ing factors:

‒ the presence of significant diverse tourist 
potential;

‒ the close connection of the tourist complex 
with many other sectors of the economy, which 
gives an opportunity to get an explosive multi-
plier effect;

‒ approximation to European and world 
standards of the quality of goods and services 
and improvement of comfort of life for significant 
segments of the population;

‒ increase of foreign exchange earnings in 
the country, replenish-ment of state and local 
budgets with the funds necessary for further 
development of national economy [9].
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У статті проаналізовано концептуальні засади регіонального розвитку туристичної індустрії. Для Запорізь-
кого регіону пропонується оптимальний варіант, який забезпечує сталий розвиток туризму і курортів через 
установлення і підтримання рівноваги між збереженням природних та історико- культурних ресурсів, еко-
номічними інтересами і соціальними потребами та розвитком туризму. Ефективне використання наявного 
ресурсного потенціалу забезпечується через запровадження комплексного управління туристичними ресур-
сами, туристичне районування, встановлення системи пріоритетів як за видами туризму, так і територіаль-
них, максимального рівня розвитку туризму в межах визначених територій через аналіз їх обсягів, гранично 
припустимих навантажень на об'єкти туристичних відвідувань та оцінки впливу туристичної діяльності на 
навколишнє середовище.

Ключові слова: туристична індустрія, регіональний розвиток, концепція розвитку, туристична інфраструк-
тура.

Марченко О.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУ-
СТРИИ

В статье проанализированы концептуальные основы регионального развития туристической индустрии. 
Для Запорожского региона предлагается оптимальный вариант, который обеспечивает устойчивое развитие 
туризма и курортов через установление и поддержание равновесия между сохранением природных и исто-
рико-культурных ресурсов, экономическими интересами, социальными потребностями, развитием туризма, 
а также созданием благоприятных условий для формирования качественного национального продукту. Эф-
фективное использование имеющегося ресурсного потенциала обеспечивается через введение комплекс-
ного управления туристическими ресурсами, туристическое районирование, установление системы приори-
тетов как по видам туризма, так и территориальных, максимального уровня развития туризма в границах 
определенных территорий через анализ их объемов, гранично допустимых нагрузок на объекты туристиче-
ских посещений и оценки влияния туристической деятельности на окружающую среду.

Ключевые слова: туристическая индустрия, региональное развитие, концепция развития, туристическая 
инфраструктура.

Marchenko O.A. THE CONCEPTUAL BASIS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY
The conceptual basis of the regional development of the tourism industry is analyzed in this article. The opti-

mal variant is offered for Zaporizhia region, which is provided the changeless development of tourism and resorts 
through installation and sustentation of the balance between the preservation of natural and historical and cultural 
resources, due to economic interests and social needs and the development of tourism and the creation of favorable 
conditions for the formation of the national quality product of tourism. The effective use of the available resource 
potential is provided through the introduction of the complex management of tourism resources, tourism zoning, the 
installation of the system of the priorities both the types of tourism as territorial, the maximum level of tourism devel-
opment within the definition area through the analysis of their volume, which is loaded maximum permissible on the 
objects of tourist visits and the marks of the impact of tourism activity on the environment.

Keywords: tourism industry, regional development, the Concept of the development, the infrastructure  
of tourism.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток курортно-туристичної 
сфери значно впливає на соціально-еко-
номічне становище кожної країни світу. 
Зокрема, туристичний бізнес сприяє розви-
тку таких галузей господарства, як будівни-
цтво, транспорт, торгівля, сільське господар-

ство, зв`язок, виробництво товарів народного 
споживання, готельний, ресторанний бізнес 
тощо. Вихід України на міжнародну арену 
як самостійної держави створює сприятливі 
умови для розвитку туризму. Своєю чергою, 
туристична діяльність є однією з найважли-
віших галузей економіки та невід`ємною лан-РО
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кою в розвитку міжнародного співробітництва 
та інтеграції у світову економіку для будь-якої 
держави.

Під час обґрунтування важливості обраної 
теми дослідження окремо слід зупинитися 
на регіональній зумовленості галузі туризму. 
Дійсно, у своєму функціонуванні та розвитку 
туризм спирається насамперед на природні 
ресурси та умови регіонів розміщення, визна-
чні культурно-історичні, археологічні, архі-
тектурні та інженерні об’єкти як туристичні 
атракції, трудові ресурси та інфраструктурне 
забезпечення територій. Від їх наявності та 
синергетичного впливу залежать спеціаліза-
ція та ефективність галузі туризму, її конку-
рентоспроможність та перспективи розвитку 
на регіональному, державному, глобальному 
рівнях організації та управління. Це ще раз 
указує на актуалізацію регіонального під-
ходу в забезпеченні розвитку галузі туризму 
та обґрунтуванні механізмів удосконалення її 
структури.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Регіональними дослідженнями в галузі 
туристичної діяльності займаються такі нау-
ковці, як О. Любіцева, М. Костриця, І. Смаль, 
М. Мальська, В. Кифяк, О. Сарапіна, Л. Мар-
муль, Д. Стеченко. Серед публікацій зару-
біжних дослідників слід відзначити роботи 
Дж.К. Холловея, Н. Тейлора, К. Адамса та ін. 
Проте багато проблем регіонального розвитку 
галузі на теоретичному та практичному рівнях 
ще потребують поглиблених досліджень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – проаналізувати 
сучасний стан туристичної індустрії Запорізь-
кої області та обґрунтувати концептуальні 
засади її подальшого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Невід'ємною частиною стратегічного 
розвитку Запорізького регіону є діяльність у 
курортно-рекреаційній та туристичній сфе-
рах. У Запорізькій області вдалося вибуду-
вати єдину схему управлінської діяльності 
курортно-рекреаційної та туристичної сфер. 
Її концептуальними засадами стало поєд-
нання відповідних напрямів діяльності щодо 
взаємодії з територіями області, суб'єктами 
курортної та туристичної галузей, громад-
ськими організаціями національних меншин, 
закладами із пам'яткоохоронної та музейної 
роботи.

Низкою семінарів, нарад та робочих зустрі-
чей у було забезпечено співпрацю з терито-
ріями. Від міст та районів Запорізької області 
отримано та узагальнено пропозиції щодо 

розвитку курортно-туристичної інфраструк-
тури, Була розроблена Концепція розвитку 
туризму і курортів у Запорізькій області. Підго-
товлений проект рішення обласної ради «Про 
доповнення до Програми розвитку рекре-
аційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області» з кошторисом фінан-
сування заходів щодо розроблення та впро-
вадження інвестиційного проекту розвитку 
туризму і курортів у Запорізькій області.

Разом із місцевими органами виконав-
чої влади було розпочато складання Реє-
стру закладів курортно-рекреаційної сфери. 
За попередніми даними, їх кількість у регі-
оні приблизно 550. Значну роль в організа-
ції оздоровлення та відпочинку відіграють 
суб'єкти туристичної діяльності регіону. На 
31.12.2015 їх зареєстровано 137. Ними вне-
сено до бюджету області 2 460,274 тис. грн., 
у тому числі кошти за реалізацію путівок [1].

Для координації дій при управлінні куль-
тури і туризму створено обласну науково-
методичну раду з питань курортів та туризму. 
Її робота була спрямована на вирішення акту-
альних проблем курортно-туристичної галузі, 
подальший розвиток туристичної та екскур-
сійної діяльності на території області, забез-
печення мешканців регіону і туристів якісними 
туристично-екскурсійними послугами, підви-
щення рівня професійної майстерності екс-
курсоводів, гідів-перекладачів, менеджерів із 
туризму.

Для подальшого розвитку курортно-турис-
тичної інфраструктури регіону ТОВ «Запорізь-
кий експоцентр» за сприяння Департаменту 
культури, туризму національностей та релігій 
Запорізької ОДА в квітні 2016 р. було прове-
дено щорічну Спеціалізовану міжрегіональну 
виставку «Відпочинок. Туризм. Курорт», на 
якій було продемонстровано досягнення 
галузі.

Райони та міста області активно сприя-
ють туристичному розвитку краю, розуміючи, 
що саме цей напрям діяльності дасть змогу 
відкривати нові соціально-культурні об'єкти 
для туристів і, як результат, забезпечити 
створення нових робочих місць, призупи-
нити виїзд молоді в місто тощо. На території 
області вперше за останні роки збільшилася 
кількість санаторно-курортних (оздоровчих) 
закладів тривалого перебування.

За збільшення загальної кількості оздо-
ровлених збільшилася й кількість оздоров-
лених дітей. Так, у закладах лікування та 
відпочинку на території області за оздоров-
чий сезон 2014–2015 рр. покращили стан 
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здоров'я та відпочили 44,8 тис. дітей віком до 
17 років, із них 35,5 тис. – до 14 років. Улітку 
2016 р. в оздоровчих таборах області відпо-
чили 115,2 тис. дітей, із них у позаміських – 
60,3 тис. Особлива увага приділялася дітям, 
які потребують соціального захисту [1].

В останні роки спостерігається збільшення 
кількості оздоровлених, охоплених органі-
зованим відпочинком (у санаторних закла-
дах і закладах відпочинку), як дорослих, так 
і дітей, а також громадян, які скористалися 
послугами туристичних організацій. Прове-
дена робота зі створення Національного при-
родного парку «Приазовський»: попереднє 
погодження включення земельних та водних 
ділянок до складу Національного природного 
парку «Приазовський» на територіях Меліто-
польського, Якимівського та Приазовського 
районів. Ведеться робота зі створення регіо-
нальних ландшафтних парків місцевого зна-
чення «Приморський» загальною площею 
2,4 тис. га та «Надбердянський степ» площею 
1,5 тис. га на території Бердянського району. 
Проводиться робота зі створення та розши-
рення територій та об'єктів природно-заповід-
ного фонду місцевого та загальнодержавного 
значень площею близько 1 тис. га. 

Головна проблема регіонального розвитку 
туризму – конфлікт між багатим потенціалом 
історико-культурних, природно-рекреаційних 
ресурсів та техногенним перевантаженням 
регіону, внаслідок якого ресурсний потенціал 
не може бути максимально використаний. 
Основна проблема в ефективності управ-
ління – розподіл координаційних функцій між 
багатьма управліннями: з питань фізичної 
культури, спорту та туризму облдержадмі-
ністрації, Державним управлінням екології 
та природних ресурсів Запорізької області, 
управлінням із питань охорони здоров'я; 
освіти і науки; культури тощо. 

Для Запорізького регіону пропонується 
оптимальний варіант, який забезпечує ста-
лий розвиток туризму і курортів через уста-
новлення і підтримання рівноваги між збе-
реженням природних та історико-культурних 
ресурсів, економічними інтересами і соці-
альними потребами та розвитком туризму, а 
також створення сприятливих умов для фор-
мування якісного національного туристичного 
продукту. Ефективне використання наявного 
ресурсного потенціалу забезпечується через 
запровадження комплексного управління 
туристичними ресурсами, туристичне райо-
нування, встановлення системи пріоритетів 
як за видами туризму, так і територіальних, 

максимального рівня розвитку туризму в 
межах визначених територій через аналіз їх 
обсягів, гранично припустимих навантажень 
на об'єкти туристичних відвідувань та оцінки 
впливу туристичної діяльності на навколишнє 
середовище.

При цьому захист соціальних інтересів 
населення у сфері туризму і діяльності курор-
тів забезпечується через запровадження 
мінімальних соціальних стандартів у туризмі. 
Інфраструктурний характер туризму, його 
безпосередній вплив на значну кількість видів 
економічної діяльності та якість життя насе-
лення зумовлюють необхідність установ-
лення таких стандартів. Водночас наявність 
мінімальних соціальних стандартів у туризмі 
створює сприятливі передумови для розвитку 
соціального туризму на принципах адресної 
допомоги.

Упровадження оптимального варіанту 
створює сприятливі передумови для концен-
трації наявних організаційно-фінансових, 
матеріально-технічних та інших ресурсів для 
розв'язання найгостріших проблем у сфері 
туризму і діяльності курортів, для розвитку най-
цінніших природних територій та об'єктів куль-
турної спадщини, для забезпечення захисту 
економічних інтересів держави від реальних і 
потенційних загроз у сфері туризму на внутріш-
ньому та міжнародних туристичних ринках.

Реалізація оптимального варіанту розвитку 
туризму і курортів у Запорізькій області гаран-
туватиме: зміцнення здоров'я та поліпшення 
якості життя населення, запровадження 
соціального туризму, поліпшення соціальної 
стабільності та соціальної безпеки туристів і 
подорожніх, захист їх прав, законних інтересів 
і збереження їх майна; сприяння відродженню 
національної культури та народних ремесел 
для формування національної свідомості 
та патріотичного виховання; збереження та 
відновлення унікальних природних та істо-
рико-культурних ресурсів, історичних місць, 
залучення інвестицій у розвиток інженерно-
транспортної та комунальної інфраструктур; 
розроблення інвестиційного проекту розвитку 
туризму і курортів у регіоні в рамках програм 
соціально-економічного розвитку територій; 
розвиток міжнародного співробітництва та 
євроінтеграційних процесів у сфері туризму 
та діяльності курортів, поліпшення туристич-
ного іміджу регіону [2].

Завдання щодо розвитку туризму та курор-
тів у регіоні передбачають якісно новий рівень 
співпраці влади та громадських організацій 
національних меншин. Її змістом є спроба 
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використати набутий національно-культур-
ними товариствами досвід щодо збереження 
та популяризації своєї духовної спадщини 
для розвитку курортно-туристичної інфра-
структури регіону, прискорення інтеграційних 
процесів у європейську спільноту, залучення 
інвесторів з їх етнічних батьківщин. 

Громадські організації національних мен-
шин у місцях компактного проживання своїх 
етносів із числа першопоселенців на землях 
Півдня України (здебільшого це територія 
Приазов'я) долучаються до створення нових 
туристичних об'єктів та маршрутів. Зокрема, 
це можуть бути болгарські, німецькі, чеські 
дворики, постоялі двори, пункти харчування 
з асортиментом національних страв; відтво-
рені або реконструйовані господарські будівлі 
(кузні, млини, рибні заводи тощо), де в обслу-
говуванні туристів будуть брати участь знавці 
народного побуту та фольклорні колективи 
національно-культурних товариств.

Створення цих об'єктів необхідно здій-
снювати паралельно з розвитком пріоритет-
них об'єктів загальнонаціонального значення 
та відтворенням пам'яток культури титульної 
нації. Ці ресурсні можливості етнонаціональ-
ної політики в регіоні дають змогу надати 
потужний імпульс розвитку внутрішнього 
туризму та започаткувати такий практично 
новий його напрям, як етнотуризм, який 
може стати візитівкою саме Запорізького 
регіону. Одними з першочергових завдань 
є здійснення інвентаризації курортно-турис-
тичної інфраструктури та складання єдиного 
реєстру з відомостями про матеріально-
технічний стан об'єктів, розроблення нових 
туристичних маршрутів, облаштування 
туристичних комплексів, об'єктів готельного 
бізнесу, під'їзних шляхів, пунктів громад-
ського харчування [3].

Для ефективного збільшення курортно-
туристичного потенціалу територій необхідно 
розробити єдиний інвестиційний проект роз-
витку курортно-туристичної інфраструктури 
регіону, що, своєю чергою, дасть можли-
вість забезпечити залучення інвестицій у цю 
сферу. Завдання щодо розвитку туризму та 
курортів у регіоні передбачають якісно новий 
рівень співпраці влади та громадських орга-
нізацій національних меншин. Актуальною 
проблемою управлінської діяльності у сфері 
туризму і курортів у регіоні є здійснення 
моніторингу інфраструктури галузі та розро-
блення перспективної оптимальної моделі її 
функціонування. Стратегічне планування у 
сфері туризму повинно базуватися на основі 

загальної Стратегії соціально-економічного 
розвитку регіону [4]. 

У процесі поетапного реформування 
залучатимуться суб'єкти підприємницької 
діяльності, туристичні підприємства різних 
форм власності, проекти яких можуть вільно 
висуватися на участь у конкурсному відборі. 
Реформування санаторно-курортної галузі 
повинно базуватися, з одного боку, на вдо-
сконаленні фінансово-економічних меха-
нізмів відтворення курортно-рекреаційного 
потенціалу, створенні доступного та ефектив-
ного ринку санаторно-курортних та оздоров-
чих послуг для максимального задоволення 
потреб населення, з іншого – на проведенні 
роздержавлення та приватизації санаторно-
курортних закладів, заохочення конкуренції 
та оптимізації управління цими закладами. 
Все це відображено в розробленій концепції 
стратегії розвитку туризму і курортів у Запо-
різькій області, яка спрямована на реалізацію 
положень Конституції України, законів України 
«Про курорти» та «Про туризм». Україна посі-
дає одне з провідних місць у Європі за рівнем 
забезпеченості цінними природними та істо-
рико-культурними ресурсами, здатними гене-
рувати значний туристичний інтерес у вітчиз-
няних та іноземних громадян. Це повною 
мірою належить до ресурсних можливостей 
Запорізької області. Запоріжжя належить до 
числа небагатьох регіонів України, які мають 
найкращу динаміку зростання чисельності 
туристів, незважаючи на недостатньо розви-
нену туристичну інфраструктуру. Однак нині 
курортно-туристична сфера регіону ще не в 
змозі стати стабілізуючим чинником збере-
ження довкілля та наявної історико-культур-
ної спадщини. До 60% її об'єктів перебуває 
у незадовільному стані та потребує прове-
дення робіт із реставрації або реконструкції, 
облаштування для туристичних відвідувань 
та виконання повною мірою соціально-еко-
номічної та культурно-дозвільної функцій. 
Метою розвитку туристично-рекреаційної 
сфери на період до 2020 р. є подальше зміц-
нення туристсько-екскурсійного і санаторно-
курортного обслуговування, досягнення 
європейського і світового визнання якості міс-
цевих рекреаційних ресурсів і послуг, розши-
рення асортименту рекреаційних і туристич-
них послуг, створення матеріально-технічної і 
кадрової бази, необхідної для формування на 
державному та міжнародному ринках рекре-
аційних послуг, нарощування обсягу доходів 
суб'єктів господарювання обласного та дер-
жавного бюджетів від туристично-екскурсійної 
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та санаторно-курортної діяльності, що сприя-
тиме підвищенню конкурентоспроможності 
рекреаційної сфери та туризму області на 
вітчизняному та світовому ринках рекреацій-
них і туристичних послуг. Туристична галузь 
Запорізької області – складний міжгалузевий 
господарський механізм, адміністративно-гос-
подарська, функціональна, економічна струк-
тура якого повинна бути реформована і пере-
ведена на ринкові механізми господарювання 
і комплексного управління цієї сфери на рівні 
регіону, поєднана з конвенцією природоко-
ристування, що формується в Україні.

Для створення високорентабельної турис-
тичної та курортної галузей області, які мають 
максимально задовольнити потреби насе-
лення для забезпечення на цій основі комп-
лексного розвитку області за умови збере-
ження природних рекреаційних, лікувальних 
ресурсів, територій природно-заповідного 
фонду, пам'яток історії та культури, розро-
блено Концепцію розвитку туризму. Головам 
райдержадміністрацій та міськвиконкомам 
необхідно забезпечити реалізацію Концеп-
цій розвитку туризму і курортів на відповідній 
території.

Висновки з цього дослідження. Вста-
новлено, що найбільш значимою ідентифіка-
ційною рисою галузі туризму є її регіональна 
структура як така, що формується з ураху-
ванням туристичного потеціалу території роз-

міщення та визначає інші структурні склад-
ники (підприємства й організації, кластери, 
туристичні продукти та послуги), інтеграційні 
диверсифікаційні процеси, організацію та 
управління, впливає на рівень конкуренто-
спроможності, вибір стратегій завоювання 
туристичного ринку, підвищення прибутко-
вості. Своєю чергою, регіональна структура 
галузі туризму є досить динамічною катего-
рією, яка перебуває у стані постійної транс-
формації та потребує вдосконалення, у тому 
числі через вплив відповідних механізмів 
функціонування галузі та прийняття управлін-
ських рішень.

Концептуальні засади розвитку галузі 
туризму та вдосконалення її структури в регі-
оні досліджень передбачають використання 
маркетингових та ресурсних стратегій вирі-
шення поставлених завдань, інноваційно-
інвестиційне забезпечення та кластери-
зацію, включення в механізми здійснення 
приватно-державного партнерства, соціаль-
них ініціатив. Обґрунтовані подальша дивер-
сифікація, спеціалізація та інтеграція турис-
тичної діяльності передбачають виділення 
у структурі туристичного регіону курортів 
Бердянськ, Кирилівка та Приморськ; рекре-
аційних угідь тривалого й тимчасового відпо-
чинку (Новопетрівські, Луначарські, Орлов-
ські, Радивонівські, Чкалівські, Ботієвські, 
Степанівські).
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Дослідження ефективності використання  
та забезпечення сталого відтворення земельних 

ресурсів Сумської області

Новікова О.С.
старший викладач

Сумського національного аграрного університету

У статті досліджено стан земельного фонду Сумщини та ефективність його використання за допомогою 
натуральних і вартісних показників. Поряд із поліпшенням економічних показників діяльності встановлено 
порушення сівозмін, забрудненість та деградацію частини земель. Окреслено основні шляхи подолання еко-
лого-економічних проблем галузі.

Ключові слова: родючість, орні землі, земельні ресурси, землі Сумщини, еколого-економічна ефектив-
ність.

Новикова О.С. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИ-
ВОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье исследованы состояние земельного фонда Сумщины и эффективность его использования с 
помощью натуральных и стоимостных показателей. Наряду с улучшением экономических показателей дея-
тельности  установлены  нарушение севооборотов, загрязненность и деградация части земель. Определены 
основные пути преодоления эколого-экономических проблем отрасли.

Ключевые слова: плодородие, пахотные земли, земельные ресурсы, земли Сумщины, эколого-экономи-
ческая эффективность.

Novikova O.S. INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS AND SUSTAINABILITY OF THE USE OF LAND RE-
SOURCES IN SUMY REGION

Current statistics of the land fund use are analyzed in the paper together with general threats and consequences 
of land concentration. Special attention is paid to the evidence of insufficient crop rotation and implementation of soil 
exhausting techniques. Increased intensive agricultural use raises concerns and special measures should be taken 
to overcome industrial threats.

Keywords: fertility, arable land, land resources, land of Sumy region, ecological and economic efficiency.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основною складовою частиною 
природно-ресурсного потенціалу Сумської 
області є земля. Земельні ресурси є незамін-
ними як територіальна база для розміщення 
об’єктів народного господарства і виступа-
ють у ролі основного засобу виробництва для 
потреб агропромислового комплексу. Аналіз 
стану та ефективності використання землі 
має проводитися комплексно, порівнюючи 
показники наявності та структури з даними 
про ефективність господарювання на землі з 
особливою увагою до динаміки змін показни-
ків та визначенням критичних параметрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням ефективності використання 
земельних ресурсів приділяли багато уваги 
такі видатні українські вчені, як В.Г. Андрійчук 
[1], М.М. Федорів[2], П.Т. Саблук, В.М. Тре-
гобчук [4], А.М. Третяк [5] та ін. Окремі вчені 
детально вивчали земельні ресурси Сум-
ської області, серед них – В.П. Гордієнко [6], 

О.В. Назаренко, А.А. Гущин [7]. Водночас ці 
дослідження потребують продовження і більш 
поглибленого розгляду виходячи із сучасних 
змін в українському АПК, що створюють нові 
виклики для суспільства.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Основна мета статті – 
представити системний та комплексний ана-
ліз стану та ефективності використання землі 
у сільському господарстві Сумської області та 
окреслити ключові проблеми та слабкі місця. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В Україні усі землі належать до 
земельних ресурсів і утворюють земельний 
фонд держави незалежно від цільового при-
значення ділянки та використання її в гос-
подарській діяльності. Класифікуючи землі 
земельного фонду за цільовим призначенням 
та функціональним використанням, виділя-
ють сільськогосподарські угіддя; ліси та лісо-
вкриті площі; забудовані землі під промис-
ловими і транспортними об'єктами, житлом, РО
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вулицями тощо; землі, що покриті поверхне-
вими водами; інші землі.

Землі Сумської області становлять 
2 383 тис. га, що дає змогу посісти 16-е місце 
за величиною земельного фонду в Україні і 
становить 3,94% від загальної території дер-
жави. Склад та структура земельного фонду 
області представлені на рис. 1. При цьому 
основну частину (1 739,1 тис. га) становлять 
сільськогосподарські землі, з яких більша 
частина припадає на ріллю – 1 698,6 тис. га, 
тобто 70,5%. Ліси та інші лісовкриті площі 
займають 459,9 тис. га, землі під забудо-
вами – 84,5 тис. га., відкриті заболочені 
землі – 62,6  тис. га, під водою – 30,9  тис. га, 
інше – 6,2 тис. га.  

73%

19%

4% 3% 1% 0% Землі сільськогосподарського 
призначення
Ліси та інші лісовкриті площі

Забудовані землі

Відкриті заболочені землі

Під водою

Інші землі

Рис. 1. Структура земельних ресурсів 
Сумської області, 2014 р. 

Джерело: за даними головного управління  
Держземагенства в Сумській області

У цілому земельні ресурси України харак-
теризуються досить високим біопродуктивним 
потенціалом, а в його структурі висока питома 
вага ґрунтів чорноземного типу, що створює 
сприятливі умови для продуктив¬ного земле-
робства. 

Спостерігається тенденція до поступового 
зменшення площі земель сільськогосподар-
ського призначення за рахунок зміни функці-
онального призначення. Так, у 2014 р. площа 
таких земель скоротилася порівняно з 2000 р. 
на більш як 10 тис. га (рис. 2).

При цьому площа засіяних земель не 
зменшилася і навіть зросла на 20% порів-

няно з 2005 р., що свідчить про підвищення 
ефективності використання земель за раху-
нок зменшення незасіяних площ. На кінець 
2014 р. рівень розораності становив 72% від 
усієї площі сільськогосподарських угідь, що 
відповідає загальноукраїнським показникам.

В умовах зростання чисельності населення 
світу та зменшення площ, придатних до виро-
щування сільськогосподарських культур Укра-
їні вкрай важливо максимально повно та 
ефективно використовувати потенціал землі 
як однієї з конкурентних переваг вітчизняного 
сільського господарства. За оцінками експер-
тів, українські землі здатні забезпечити про-
дуктами харчування 140–145 млн. осіб [8], 
тому підвищення ефективності використання 
земельних ресурсів сприятиме збільшенню 
обсягів виробництва продукції і забезпеченню 
продовольчої безпеки України, а також розши-
ренню експорту сільськогосподарської про-
дукції, збереженню ландшафтного і біологіч-
ного різноманіття країни.

Інтенсивність використання землі може 
бути проаналізована за допомогою таких 
показників [1]:

• ступінь господарського використання 
землі, яка розраховується шляхом розра-
хунку частки земель сільськогосподарського 
призначення у загальній площі;

• ступінь обробки ґрунту, розраховується 
як частка орних земель і багаторічних наса-
джень у загальній площі сільськогосподар-
ських угідь;

• ступінь меліоративності як відношення 
площі меліорованих земель (зрошуваної, осу-
шеної) до загальної площі сільськогосподар-
ських земель;

• частка інтенсивних культур (цукрових 
буряків, льону, картоплі, овочів, соняшнику, 
кукурудзи на зерно, пенька) у загальній посів-
ній площі підприємств.

Почнемо свій аналіз із дослідження показ-
ників родючості. Пріоритетом для Сумщини 

Рис. 3. Урожайність основних 
сільськогосподарських культур у Сумській 

області, 2000–2014 рр.
Джерело: статистичний щорічник Сумської 

області за 2014 р.
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області за 2014 р.
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в рослинництві є виробництво продоволь-
чого зерна, цукрових буряків, озимого й ярого 
ріпаку, олійної редьки, соняшника, льону, 
конопель, круп’яних культур, коноплі. Дослі-
джуючи показники ефективності їх вирощу-
вання, можна стверджувати, що поряд зі 
збільшеними показниками валового збору 
спостерігається суттєве покращення показ-
ників урожайності з одного гектару зібраних 
площ (рис. 3). 

Таке зростання продуктивності супрово-
джується покращенням економічних показ-
ників діяльності. Cільське господарство стає 
дійсно прибутковим бізнесом. Рівень рента-
бельності операційної діяльності агрофор-
мувань протягом останніх років перевищує 
20%, а діяльність більш як 80% підприємств 
є прибутковою. У розрахунку на 1 га орних 
земель у 2015 р. було створено майже 85 тис. 
грн. продукції рослинництва. Водночас, за 
свідченням експертів, українські аграрії 79% 
прибутків одержують за рахунок природної 
родючості землі й лише 21% – як результат 
упровадження сучасних технологій [9]; змен-
шується енергоозброєність та кількість сіль-
ськогосподарської техніки. Високі врожаї на 
даному етапі поєднуються зі значним наван-
таженням на біосистеми.

За дослідженнями спеціалістів Націо-
нального інституту стратегічних досліджень, 
спостерігається слабкість фінансово-еконо-
мічного становища сільськогосподарських 
підприємств, що унеможливлює суттєве 
поліпшення технологічних операцій під час 
вирощування агрокультур, оновлення мате-
ріально-технічної бази та впровадження інно-
вацій [9]. Ціни на сільськогосподарську техніку 
суттєво перевищують прибутки малих агро-
підприємств, даючи змогу здійснювати онов-
лення машино-тракторного парку виключно 
для надпотужних виробників. Діяльність агро-
кооперативів, на жаль, досі є неналагодже-
ною, і фермери часто залишаються наодинці 
з проблемою браку техніки. Це поглиблює 
розрив між рентабельністю виробництва на 
малих та крупних підприємствах. 

Посилення агрохолдингів є дуже супереч-
ливим фактом і водночас супроводжується 
як позитивними результатами, такими як під-
вищення ефективності виробництва, збіль-
шенням обсягів виробництва та платежів до 
бюджету, так і суттєвими негативними соціо-
економічними наслідками. Концентрацію 
виробництва у сільському господарстві слід 
розглядати також через призму впливу на 
соціальний розвиток сільських територій, май-

нових прав селян, збереження та підвищення 
родючості землі, екологічну безпеку. Тому цей 
процес потребує детального дослідження 
та аналізу для відпрацювання рекоменда-
цій щодо одночасного сприяння підвищенню 
ефективності агробізнесу та запобігання роз-
витку негативних явищ і тенденцій.

Серед суттєвих недоліків діяльності агро-
холдингів порівняно з меншими підприєм-
ствами, приватної форми власності вчені 
вказують на: нехтування інтересів місцевих 
громад через відсутність зв’язку з територією 
фактичного господарювання, місцевість не є 
фактичним місцем проживання керівництва 
та власників компаній; низьку зацікавленість 
у збереженні місцевої екосистеми, родючості; 
діяльність переважно на орендованих землях 
і, як наслідок, орієнтацію на монокультури; 
недостатню кількість культур у сівозміні, яка 
дає змогу максимізувати економічну ефектив-
ність завдяки використанню сучасних техно-
логій; підтримку родючості, що виснажує при-
родній потенціал землі. 

У результаті реформування земельних 
відносин значно зросла кількість агроформу-
вань із порушеним внутрішньогосподарським 
землеустроєм. У цих господарствах не витри-
муються сівозміни, допускаються відхилення 
від науково обґрунтованих систем землероб-
ства, порушуються технології обробітку ґрун-
тів, що негативно впливає на їх екологічний 
стан. Порушення сівозмін, а також відсутність 
дієвого контролю над дотриманням елемен-
тарних правил і норм використання земель 
призвели до зменшення природної продук-
тивності ріллі.

Маючи можливість вільно обирати куль-
тури для вирощування з мінімальним держав-
ним утручанням і, по суті, ігноруючи вимоги до 
дотримання обґрунтованих сівозмін, сільгосп-
виробники беззаперечно зупиняють свій вибір 
на однорічних високоприбуткових культурах, 
а виходячи з вітчизняних проблем із розви-
тком гуртової закупівлі та інфраструктури 
переважно обираються традиційні культури 
з тривалим періодом зберігання, і стосується 
це не тільки агрохолдингів. 

У результаті дії механізмів вільного ринку, 
за даними Державного управління статистики, 
у структурі зібраних площ області 2015 р. 
домінують кілька зернових та технічних куль-
тур: кукурудза на зерно (32%), озима й яра 
пшениця (26%), соняшник (19%) та соя (11%). 
По 6% мають ячмінь і картопля (відповідно 
6%, 6,9%). Решта культур займають мізерні 
обсяги від посівної площі (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура зібраних площ під різними 
с/г культурами у Сумській області, 2015 р.

Як же сталося, що три культури займають 
більшу частину придатних для господарської 
діяльності земель? Допустимі нормативи пері-
одичності вирощування культури на одному і 
тому самому полі становлять для соняшнику 
сім років, тобто частка його у структурі посі-
вів не може перевищувати 14%, а виходячи з 
того, що далеко не всі регіони та орні ґрунти 
підходять для його вирощування, ця цифра 
має бути суттєво меншою. 

У світі немає єдиної думки про частку окре-
мих культур у сівозміні, але, за твердженнями 
науковців, агротехнічного значення сівозміни 
не може замінити жоден інший агротехнічний 
чи хімічний захід.

За дотриманням науково обґрунтованих 
сівозмін намагається стежити держава. Ще 
з 2008 р. в Україні діють вимоги Земельного 
кодексу щодо обов'язковості розроблення 
користувачами ріллі спеціальної землевпо-
рядної документації, порушення якої тягне за 
собою адміністративну відповідальність.

Підприємці ж стверджують, що за рин-
кових умов вони мають самостійно вирішу-
вати долю земельної ділянки і необхідність 
дотримуватися законодавчо встановлених 
нормативів чергування культур є грубим утру-
чанням у господарську діяльність. Участь 
держави у цьому процесі має бути зосеред-
жена на контролі над збереженням якості 
земель, завдання шкоди родючості є під-
ставою для кримінальної відповідальності. 
У практиці господарської діяльності контроль 
над сівозмінами зводиться виключно до необ-
хідності створення проектів землеустрою. 
Більш доцільним із екологічного погляду було 
б посилити контроль і відповідальність за 
погіршення родючості ґрунтів. 

Використання земельних ресурсів області 
не відповідає вимогам раціонального при-
родокористування. Спостерігаються викрив-
лення екологічно допустимих співвідношень 
площ ріллі, природних кормових угідь, лісо-
вих і водних територій, що негативно впливає 

на стійкість агроландшафту і довкілля. Крім 
того, сільськогосподарські угіддя зазнають 
забруднення промисловими та побутовими 
відходами, нафтою та нафтопродуктами, пес-
тицидами та іншими хімічними речовинами, 
ущільнюються важкою ґрунтообробною техні-
кою, підтоплюються [10].

Гостро постає проблема забезпечення 
балансу поживних речовин у рослинництві, 
зростає кислотність ґрунтового розчину, змен-
шується вміст гумусу. Вчені вказують на нега-
тивний баланс поживних речовин у ґрунтах, 
поширення дегуміфікації, значне збільшення 
площ середньо- і сильнокислих ґрунтів, осо-
бливо в зоні Полісся. Велике занепокоєння 
викликає інтенсивне закислення ґрунтів лісо-
степової зони області, що в низці випадків 
робить проблематичним вирощування на 
чорноземних ґрунтах цукрових буряків, ози-
мої пшениці, багаторічних бобових трав та 
інших культур.

Майже 1% земель Сумської області підля-
гають деградації. Основними деградаційними 
процесами є вітрова та водна ерозії, підкис-
лення та засолення ґрунтів. При цьому дані 
статистики твердять про скорочення витрат 
на реабілітацію ґрунтів.

Останнім часом посилилися деградаційні 
процеси, пов'язані із забрудненням хімічними 
речовинами, нафтою та нафтопродуктами, 
непридатними та забороненими до викорис-
тання пестицидами, неутилізовані запаси 
яких досі зберігаються на території області, 
іншими відходами. Найбільше проявів техно-
генного забруднення спостерігається в райо-
нах нафто- та газовидобування та в районах 
із розвинутою промисловістю.

Широкого прояву набули деградаційні про-
цеси ґрунтового покриву, найбільш поши-
реними з яких є зниження вмісту поживних 
елементів, щорічний від'ємний баланс гумусу, 
декальцинація ґрунтів і, як наслідок, підви-
щення їхньої кислотності, ущільнення, погір-
шення фізико-хімічних показників, водна ерозія.

Загрозливий стан ґрунтів приховується 
через брак даних, регулярний моніторинг 
стану земель не проводиться у зв'язку з недо-
статнім фінансуванням.

Серед напрямів поліпшення екологічного 
стану земельних ресурсів та забезпечення їх 
сталого відтворення варто зазначити поси-
лення участі держави в управлінні земель-
ними ресурсами, скорочення вилучення 
земель для несільськогосподарських потреб, 
регулярний моніторинг земельних ресурсів 
та контроль над дотриманням законодавства 
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про охорону земель. З іншого боку, необхідно 
збільшити зацікавленість виробників у збе-
реженні природної родючості шляхом зняття 
мораторію на продаж земель і поступової 
передачі всіх прав і обов’язків до реальних 
власників. Широко розповсюджений механізм 
оренди земельних ділянок призводить до 
того, що землею розпоряджаються тимчасові 
господарі, які не прораховують результати 
свого впливу на ділянку на тривалий термін.

Водночас держава має сприяти поліпшенню 
загальної культури землеробства, популя-
ризувати нові високоефективні технології 
обробітку ґрунту, інноваційні підходи до при-
йняття управлінських рішень у землеробстві. 

Потребують додаткового фінансування та 
доопрацювання програми охорони сільсько-
господарських земель, їхнього раціонального 
використання, консервації деградованих і 
малопродуктивних земель.

 Державної підтримки потребують про-
грами розвитку органічного та екологічного 
землеробства. Такі способи господарювання 
збільшують стійкість регіональних біогеоце-
нозів, сприяють відтворенню природної родю-
чості, відновленню балансу гумусу. До того ж 

органічне землеробство є більш привабливим 
для дрібних місцевих підприємств, що дасть 
змогуполіпшити організаційну структуру регі-
ональних АПК та надасть їм шанс на вижи-
вання у тяжких конкурентних умовах.

Висновки з цього дослідження. Виходячи 
з результатів нашого аналізу, можна зробити 
висновки про поліпшення економічної ефек-
тивності використання земельних ресурсів 
регіону, що проявляється у зростаючій родю-
чості ґрунтів, більшому рівні економічного 
використання їх у господарській діяльності, 
кращих показниках доходу на гектар. Вод-
ночас екологічне навантаження на земельні 
ресурси суттєво посилилося у зв’язку з недо-
триманням раціональних сівозмін, браком 
якісної широкозахватної техніки, низьким 
контролем над збереженням якості земель. 
Позитивні економічні зміни більше стосува-
лися крупних виробників, тоді як дрібні зму-
шені користуватися застарілою технікою та 
працювати в умовах складної бюрократичної 
системи. У подальших дослідженнях ми про-
довжимо вивчати механізми підвищення еко-
лого-економічної ефективності використання 
ґрунтів регіону.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Закономірності розвитку соціально-
економічних систем мають досліджуватися за 
допомогою теорій економічного зростання і 
застосування їх основних положень у практиці 
керу-вання відтворювальними процесами.

Сучасні економічні процеси вкрай складні 
внаслідок наявності багатьох конфліктних 
інтересів. Відображення цих інтересів у стра-
тегічних цілях регіонального розвитку мають 
бути основою сталого, збалансованого, соці-
ально спрямованого розвитку регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ключові проблеми модернізації регіонального 
розвитку детально проаналізовано в робо-
тах П.Т. Бубенка, А.А. Гриценка. Б.М. Дани-

лишина, М.І. Долішнього, Н.Ф. Єфремової, 
О.І. Олійника, В.П. Решетило [1–7] та інших 
українських дослідників. Як завжди, гострі 
про-блеми регіональної дійсності публіку-
ються в періодичних виданнях. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те що 
проблематика економічного розвитку і еконо-
мічного зростання є досить популярним пред-
метом для аналізу й наукових дискусій, про-
сторово-територіальний її аспект зачіпається 
в недостатньому ступені. Стало очевидним, 
що реформування має істотні фінансові й 
інституціональні обмеження, тому аналіз ста-
рих і виявлення нових суперечностей набуває 
подальшого сенсу. Але вивчення протилеж-РО
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них поглядів і узагальнення підходів дають 
змогу зробити деякі важливі висновки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Цілями даної статті є дослідження 
регіональних особливостей різних моделей 
економічного зрос-тання, узагальнення осно-
вних напрямів сучасних теорій розвитку регі-
онів, ви-значення можливостей застосування 
стратегій розвитку й моделей економіч-ного 
зростання в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Використання динамічних те-орій 
економічного зростання є необхідною умовою 
формування стратегії регі-онального розви-
тку. Можна виділити такі основні напрями 
сучасних дослі-джень:

1. Неокласичні теорії. Регіони розгляда-
ються як виробничі одиниці, між якими за 
допомогою ринків факторів виробництва 
можуть установитися взаємозв'язок і рівно-
вага. Нерівномірний розвиток регіонів у моде-
лях пояснюється тимчасовими відхиленнями 
від рівноваги або наслідками неадекватного 
корегування впливу зовнішніх подій. На думку 
дослідників, у довгостроковій перспективі 
диференціація регіонів за рівнем соціально-
економічного розвитку повинна скорочува-
тися, відбуватимуться згладжування та кон-
вергенція регіональних рівнів економічного 
розвитку. 

Більш досконалу модель теорії регіональ-
ного зростання розробили Р. Холл і Ч. Джонс. 
Поряд із традиційними факторами – фізичним 
і людським капіталом, працею, землею, при-
родними ресурсами – вони запропонували ще 
й вплив соціальних, інституціональних, полі-
тичних факторів, а також географічне поло-
ження країни. На думку вчених, соціальна 
інфраструктура країни значно впливає на еко-
номічний розвиток.

2. Базовою серед моделей кумулятивного 
зростання є модель Г. Мюрдаля. Згідно із цією 
моделлю, спеціалізація та ефект масштабу 
виробництва згодом можуть збільшити стар-
тові незначні переваги тієї або іншої терито-
рії. У результаті переваги певних місцевостей 
призводять до прискорення їх розвитку разом 
зі збільшенням відставання регіонів-аутсай-
дерів. Г. Мюрдаль зробив висновок про те, що 
зростання економіки відбувається нерівно-
мірно, а рівні економічного розвитку територій 
не зближаються. Можливо, лише деяке збли-
ження рівнів їх розвитку.

Серед теорій кумулятивного зростання 
особливе місце займають концепції «полюсів 
зростання» Ф. Перру, Ж.-Р. Будвіля, П. Потьє, 

Х.Р. Ласуена, теорія міської агломерації 
Х. Ричардсона, теорія « центр – периферія» 
Дж. Фридмана, модель «дифузії нововве-
день» Т. Хегерстранда.

3. Згідно з теорією «потенціалу ринку» 
Дж. Харріса підприємці будуть прагнути роз-
міщувати своє виробництво в місцевостях із 
нормальним доступом до ринку.

4. У моделі «базового мультиплікатора» 
регіонального доходу А. Пред досліджував 
динаміку виробництва. Він уважав, що обсяг 
експортної бази й частина доходу, яка витра-
чається всередині регіону, повинні бути зрос-
таючими функціями розмірів регіональної 
економіки.

5. Відповідно до теорії ефектів масш-
табу П. Кругмана, основним фактором еко-
номічного зростання є скупчення виробничої 
діяльності в певних регіонах. Ця концентра-
ція дає виграш підприємствам завдяки збіль-
шенню свого розміру або за рахунок пози-
тивних екстерналій, що виникають унаслідок 
присутності на ринку інших фірм. Початко-
вий нерівномірний розподіл виробництва 
за досягнення рівноваги веде до створення 
агломерацій. Формування кластерів, ланцюж-
ків доданої вартості, економіка освіти, впро-
вадження інновацій розглядаються як основні 
механізми підвищення конкурентоспромож-
ності, прискорення економічного розвитку 
країн і регіонів. 

За сучасних умов актуалізується про-
блема формування стратегічних напрямів 
економічного розвитку регіонів. Викликане 
це тим, що виникає необхідність у виборі 
цільових орієнтирів середньо- і довгостро-
кового економічного й соціального розви-
тку, підкріплених чіткими уявленнями про 
відповідну методологію (принципи, пріори-
тети, джерела і механізми реалізації). Крім 
того, підсилюється значимість визначеності, 
передбачуваності й прозорості державної 
регіональної політики, яка виключає дво-
значність і іносказання як у пропагандист-
ських гаслах, так і в практичних кроках, 
використовуваних у взаєминах центру з 
окремими регіонами. Особливого значення 
набуває облік рівня спеціалізації економіки 
окремого регіону, який забезпечує як ефек-
тивне функціонування, так і можливий його 
розвиток. Усе це має забезпечити сприят-
ливі умови для життєдіяльності населення 
на території конкретного регіону. Знання 
перспектив можливого розвитку стає вирі-
шальним під час формування або загально-
державної, або сугубо регіональної політики. 
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Еволюція розуміння економічного розвитку 
в теорії відбувалася у двох основних аспек-
тах, пов'язаних, по-перше, з появою нових рис 
і якостей економічного зростання, по-друге, з 
посиленням значимості й нової ролі регіону 
всередині держави внаслідок виконання їм 
соціально-економічної функції, а також у гло-
бальній економіці як місця базування трансна-
ціональних компаній або їх бізнесів-одиниць. 

Тривалість і етапність змін висувають під-
вищені вимоги до розроблення цілей регіо-
нального розвитку (рис. 1).

Без відповідної стратегії економічного роз-
витку регіону неможливо побачити й усвідо-
мити найбільш важливі інтереси бізнесу й 

населення, що визначають кон'юнктуру як 
внутрішнього ринку факторів виробництва, 
так і зовнішнього ринку капіталів і робочої 
сили. Необхідність розроблення стратегії 
викликається тим, що стабільність і перед-
бачуваність віддаленого майбутнього стають 
одними з визначальних умов можливого роз-
витку.

У даному контексті під стратегією розвитку 
регіону можна розуміти деякий вибір осно-
вних напрямів сутнісних змін у структурі про-
дуктивних сил і техніко-економічних відносин, 
які становлять основу територіально-еко-
номічної системи, спрямованих на надання 
такого стану цій системі, за якого досягаються 

Рис. 1. Схема визначення цілей реформування регіонального розвиткуРис. 1. Схема визначення цілей реформування регіонального розвитку

Загальнодержавні стратегічні орієнтири реформ

Формування масиву стратегічних проблем 
реформування соціально-економічної системи регіону

Стан виробничо-
технологічного 

сектору

Фінансово-
інвестиційні 
можливості й 

пріоритети

Стан людського 
потенціалу й 

соціальної сфери

Стан інженерної 
й комунікаційної 
інфраструктури

Відбір пріоритетних проблем і визначення напрямів 
реформування економіки регіону

Розроблення стратегічних цілей реформ і етапів їх досягнення

Визначення якісних параметрів і кількісних індикаторів соціально-економічного 
розвитку, що досягаються по етапах реформ

Розроблення змісту політики реформування, складу заходів щодо організаційно-
економічного забезпечення перетворень

Організація моніторингу реформ

Корегування управлінських дій із забезпечення рішення стратегічних завдань 
соціально-економічного розвитку регіону
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заздалегідь зумовлені параметри в просторо-
вому і часовому вимірах. 

Кожен регіон намагається максимально 
використовувати свої положення та ресурси 
для підвищення конкурентоспроможності, 
тобто задіяти всі інституціональні фактори. 
Вони  сприяють розвитку конкурентних пере-
ваг регіональних економічних систем. До них 
можна віднести:

– розроблену інноваційну стратегію (або 
програму соціально-економічного розвитку 
регіону, міста зі SWOT-аналізом, сценаріями 
розвитку, й тому числі й інноваційним, про-
грамними заходами та механізмом реалізації);

– пріоритетні регіональні проекти техноло-
гічної та структурної модернізації, що охоплю-
ють національний і міжнародний рівні;

– розвинену інфраструктуру ринку (з бан-
ками, страховими організаціями, бізнес-інку-
баторами, технопарками і т. д.);

– розвиток інновацій та підприємництва;
– вдосконалення законодавчої та норма-

тивно-правової бази, що сприятиме інновацій-
ному розвитку регіону і стійкому формуванню, 
розвитку і реалізації його конкурентних пере-
ваг [11].

Поряд із конкурентними можливостями в 
кожному регіоні є обмеження і негативні чин-
ники. Вони здатні знизити результативність 
реалізації сприятливих конкурентних мож-
ливостей, а також ускладнити використання 
соціально-економічного потенціалу в інтер-
есах розвитку ринкових відносин у регіоні. До 
таких обмежень і негативних чинників можна 
віднести:

– екстремальні умови виробництва і життє-
діяльності населення;

– слабку екологічну вивченість і науково 
обґрунтовану підготовку території регіону;

– низький рівень виробництва товарів і 
послуг та недостатній обсяг виробництва про-
дуктів сільського господарства;

– віддаленість від економічно розвинених 
регіонів країни, відсутність розвиненої тран-
спортної системи;

– низьку якість продукції та послуг, що різко 
знижують їхню конкурентоспроможність;

– високе економічне напруження, що поро-
джує серйозні обмеження в розміщенні та 
регіональному розвитку продуктивних сил;

– недостатній розвиток виробничої та соці-
альної інфраструктури як стримуюча обста-
вина для інвестування і створення нових 
робочих місць.

Перелічені обмеження і негативні чинники 
впливають на використання можливостей 

регіону. Це породжує ситуації, що вимагають 
еластичних методів управління розвитком 
регіону [5, с. 44]. Для досягнення підвищення 
конкурентоспроможності регіонів необхідно 
провести реформування системи державного 
управління та створити нову систему регіо-
нального управління, спрямовану передусім 
на зменшення нерівності регіонального роз-
витку в Україні. Ефективність нової державної 
стратегії формування регіональної політики 
залежить насамперед від:

– наявності закону про регіональний роз-
виток, розробленого відповідно до європей-
ських принципів;

– домінування інтегрованого підходу 
замість галузевого до врядування на цен-
тральному та регіональному рівнях;

– стабільності інституційних рамок регіо-
нального розвитку;

– наявності розвитку креативної інфра-
структури, інформаційної та статистичної сис-
тем розвитку територій;

– наявності відповідних економічних інстру-
ментів для спрямування та стимулювання 
регіонального розвитку;

– наявності середньострокової та довго-
строкової стратегій просторового планування, 
спрямованих на соціально-економічне збли-
ження та стійкий розвиток;

– наявності законодавчих засад і фінансо-
вих стимулів для подальшої децентралізації 
й делегування повноважень із центрального 
рівня та злиття місцевих органів влади.

В європейських країнах реформування 
територіальної організації влади, зміцнення 
фінансових засад та компетенції місцевого 
самоврядування стало дієвим механізмом 
стимулювання економічної активності, розро-
блення ефек-тивних стратегій регіонального 
та місцевого розвитку, підвищення якості пос-
луг населенню. Це забезпечується, насам-
перед, завдяки реалізації принципу субсиді-
арності в розподілі повноважень між рівнями 
управління. Традиційно у центральних орга-
нів державної влади залишаються лише ті 
повноваження, які потрібні для вирішення 
загальнодержавних завдань (національна 
безпека, ве-ликі інфраструктурні проекти, 
розвиток науки тощо), тоді як усі завдання 
за-безпечення життєдіяльності громад вирі-
шуються безпосередньо на місцях. 

Це надає місцевим органам влади більшої 
фінансової незалежності і дає змо-гу ефек-
тивніше використовувати місцеві ресурси для 
стимулювання економіч-ного розвитку. Саме 
такий підхід закладено в концептуальних 
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засадах рефор-мування територіальної орга-
нізації влади в Україні [8–10].

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, стратегування розвитку економіки 
неминуче враховує просторово-регіональ-
ний фактор. Аналіз еволю-ції теорій еко-
номічного зростання включає просторовий 
критерій, що дає змо-гу розширити мож-
ливості використання міждисциплінарних 
зв'язків для роз-роблення стратегій регі-
онального розвитку. Треба зазначити, що 

нині пріори-тетом діяльності українського 
уряду у формуванні державної регіональ-
ної по-літики є побудова конструктивного 
рівноправного діалогу між центральними, 
регіональними, а також органами місцевого 
самоврядування. Формування но-вої якості 
таких відносин стає можливим на основі 
перенесення центру прий-няття рішень 
щодо розвитку регіонів саме на регіональ-
ний рівень з урахуван-ням наявних місцевих 
ресурсів.
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У статті розглядаються особливості сталого розвитку сільських територій України економічного та соціаль-
ного характеру. Зазначено зовнішні та внутрішні чинники впливу на формування сталого розвитку сільських 
територій. Досліджено роль державного регулювання у їх сталому розвитку. Визначено шляхи реалізації дер-
жавної політики сталого розвитку сільських територій.

Ключові слова: сталий розвиток, державне управління, соціально-економічний розвиток, екологічний 
розвиток, сільські території.

Смутчак З.В. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕР-
РИТОРИЙ УКРАИНЫ

В статье рассматриваются особенности устойчивого развития сельских территорий Украины экономиче-
ского и социального характера. Указаны внешние и внутренние факторы влияния на формирование устойчи-
вого развития сельских территорий. Исследована роль государственного регулирования в их устойчивом раз-
витии. Определены пути реализации государственной политики устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, государственное управление, социально-экономическое разви-
тие, экологическое развитие, сельские территории.

Smutchak Z.V. THE ROLE OF STATE MANAGEMENT IN SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT OF UKRAINE
The features of sustainable rural development of Ukraine economic and social issues are discussed in the article. 

External and internal factors of influence for the formation of sustainable rural development are indicated. The role of 
government regulation in their sustainable development is investigated. The ways of implementing the state policy 
of sustainable rural development are determined.

Key words: sustainable development, state management, social and economic development, environmental 
development, rural areas.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ринковий шлях господарювання, 
до якого переходить Україна, не лише супро-
воджується великою кількістю політичних і 
соціально-економічних змін, але й поставив 
перед її регіонами проблему вибору необхід-
них напрямів та інструментів забезпечення 
сталого розвитку. Сільські території України 
завжди були тією точкою опори, на яку спира-
ється весь агросектор. Але останніми роками 
ситуація докорінно змінилася. Сільське насе-
лення з року в рік зменшується, з карт зни-
кають села, а самі особисті селянські госпо-
дарства втрачають минулі джерела прибутку. 
Щоб зупинити цей процес, необхідний новий 
підхід до розвитку сільської місцевості, який 
включатиме щонайменше впровадження кон-
цепції сталого розвитку сільських територій, 
стимулювання підприємницької активності та 
диверсифікацію зайнятості сільського насе-
лення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підвищену увагу науковців завжди викликає 
набуття певною соціально-економічною про-
блемою відповідної суспільної значущості. Не 
є винятком і проблема сталого розвитку сіль-
ських територій, вивченню якої присвячено 
чимало праць вітчизняних вчених, серед яких 
особливу увагу привертають дослідження 
О.І. Павлова [1], А.В. Лісового [2], А.М. Ста-
тівки [3], В.Ю. Уркевича [4], М.М. Мельникова 
[5], І.В. Гайдуцького.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті полягає у вияв-
ленні тенденцій розвитку сільських територій 
України, дослідженні ролі державного регулю-
вання у їх сталому розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Переведення вітчизняної аграрної 
сфери на ринкові методи господарювання, 
вступ України до СОТ, а також її інтеграція до 
Європейського Співтовариства потребують РО
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радикальних організаційно-економічних, тех-
ніко-технологічних і структурних перетворень 
безпосередньо в сільськогосподарському 
виробництві, всебічної модернізації інженер-
ної і нарощування темпів розвитку соціаль-

ної інфраструктури, загального поліпшення 
благоустрою сільських територій. Все це 
зрештою повинно привести до значного під-
вищення ефективності сільського господар-
ства і конкурентоспроможності вітчизняних 

Рис. 1. Чинники впливу на формування сталого розвитку сільських територій
Джерело: складено за джерелом [7]
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продуктів харчування, а також до зміни ролі 
власне сільського господарства у формуванні 
майбутньої багатофункціональної структури 
для ефективного функціонування сільських 
територій [8].

Слід зауважити, що під сталим розвитком 
розуміють напрям економічного зростання, 
коли, з одного боку, забезпечується якість 
життя громадян, що спирається на сучасні 
досягнення науково-технічного прогресу, які 
задовольнять його поточні потреби, але за 
своїм впливом на навколишнє середовище 
не ставиться під загрозу здатність майбутніх 
поколінь; з іншого боку, забезпечується якісне 
зростання за рівнями матеріального, жит-
лово-побутового, соціального забезпечення, 
охорони здоров’я, екологічної та особистої 
безпеки.

З одного аспекту сталий розвиток сіль-
ських територій характеризує найважливіші 
природно-ресурсні обмеження, що формують 
віддалену перспективу, але з іншого аспекту 
він визначає можливості соціально-економіч-
ного розвитку сільських співтовариств, розви-
ток господарюючих суб’єктів та природообла-
штування.

Варто зазначити, що на формування ста-
лого (соціального, економічного, екологіч-
ного) розвитку сільських територій впливає 
низка чинників, що можуть йому сприяти чи, 
навпаки, перешкоджати (рис. 1).

Поточна ситуація в Україні вимагає нових 
підходів до проведення реформ і формування 
політики. Єдина комплексна стратегія розви-
тку сільського господарства та сільських тери-
торій на 2015–2020 рр. спрямована відповісти 
на цей виклик і комплексно провести низку 
реформ, на які вже довго чекають виробники 
сільськогосподарської продукції, аграрний 
бізнес і сільське населення. В умовах без-
перервної кризи вітчизняного села стає все 
більш очевидним, що його ефективний роз-
виток неможливо забезпечити, спираючись 
тільки на сільське господарство. Тому за всієї 
важливості галузевого планування воно не 
повинно підміняти територіального, предме-
том якого у загальному сенсі є економічний 
і соціальний розвиток окремих частин країни 
(областей, міст, адміністративних районів), 
взятих загалом, незалежно від відомчої під-
порядкованості підприємств і організацій.

У світовій практиці державного регулю-
вання склалися два альтернативні підходи 
до планування: директивне планування, що 
базується на державній власності на про-
сторові ресурси та ідеї всеохоплюючого цен-

тралізованого планування без врахування 
інтересів суб’єктів планування; індикативне 
планування, що базується на обмеженому 
втручанні держави в економіку і різнома-
нітті форм власності. Планування будується 
шляхом оптимізації і узгодження інтересів 
суб’єктів планування.

Аналіз цих підходів свідчить про їх значні 
схожості з діючими закордоном моделями 
індикативного планування. Після ліквідації 
директивного планування наша країна замість 
того, щоб звернутися до розробок вітчизня-
них вчених і зарубіжного досвіду, категорично 
відмовилася від планування та проголосила 
курс на лібералізацію економіки [9].

У ході процесу реформування Україні 
необхідно створити конкурентоспроможне, 
експортно-орієнтоване сільське господар-
ство, а харчова промисловість вироблятиме 
конкурентоспроможні харчові продукти відпо-
відно до міжнародних стандартів безпечності 
та якості. Модернізація та інвестиції в харчову 
промисловість дають змогу виробляти більше 
продукції з високою доданою вартістю, що 
диверсифікує експортний портфель країни.

В результаті цих перетворень Україна зміц-
нить свою позицію на традиційних експортних 
ринках і торгуватиме новими експортними 
товарами з новими країнами-партнерами, 
що сприятиме позитивному торговельному 
балансу щодо сільськогосподарської продукції.

У сільському господарстві за допомогою 
реформованого, більш гнучкого ринку земель 
сільськогосподарського призначення мають 
розвиватись життєздатні та багатопрофільні 
господарюючі структури:

 – сільські господарства різних розмірів і 
напрямів сприятимуть ефективному виробни-
цтву сільськогосподарської продукції;

 – спеціалізація і диверсифікація виробни-
цтва, включаючи розвиток органічного вироб-
ництва, забезпечуватимуть життєздатність 
різних типів сільських господарств.

Ці зміни мають відбуватися в контексті ста-
більної і передбачуваної, простої, адресної 
та сучасної аграрної політики і системи дер-
жавної підтримки, в якій цінова підтримка і 
прив’язані до виробництва платежі зводяться 
до мінімуму.

Політика розвитку сільських територій має 
враховувати місцеві потреби і стимулюватиме 
місцеві ініціативи. Це приведе до створення 
нових робочих місць як в неаграрному секторі, 
тобто в розвитку різноманітних форм підпри-
ємницької діяльності на селі, так і в сільському 
господарстві, тобто шляхом диверсифікації 
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сільськогосподарського виробництва, вироб-
ництва більшої кількості продукції з високою 
доданою вартістю та органічної продукції, а 
також покращення інфраструктури, що при-
веде до підвищення якості життя у сільській 
місцевості.

Екологічна сталість виробництва агропро-
довольчої продукції має враховуватися у всіх 
заходах, передбачених державною політи-
кою:

 – регуляторні норми для води, ґрунту і пес-
тицидів мають бути встановлені згідно з євро-
пейськими/міжнародними стандартами;

 – застосування органічних технологій в 
сільському господарстві;

 – сучасна та ефективна державна політика 
в лісовому, рибному господарствах та в біо-
енергетиці.

Вищеназвані заходи сприятимуть захисту 
природних ресурсів [8].

Реформа сільськогосподарського сектору 
України є необхідною для того, щоб скорис-
татися величезними прогнозованими можли-
востями, оскільки поки сільське господарство 
і харчова промисловість України не досягли 
можливого та бажаного рівня конкурентоспро-
можності (наприклад, середня врожайність 
пшениці майже вдвічі менше, ніж у Франції та 
Німеччині).

Для створення сучасного, ефективного 
сільського господарства та промислової 
переробки сільськогосподарської продукції 
бракує інвестицій. Підприємницькі ініціативи 
гальмуються неналежними умовами ведення 
бізнесу, які характеризуються необґрунтова-
ними адміністративними бар’єрами, коруп-
цією і надмірним регулюванням. У сільській 
місцевості негнучкий ринок землі у поєднанні 
з низьким рівнем освіти, браком молодих, 
ділових, інноваційних фермерів призвели до 
утворення неефективної структури господа-
рюючих суб’єктів та невикористання потенці-

алу для підвищення продуктивності та дивер-
сифікації. Висока залежність від обмеженої 
кількості експортних товарів (переважно сиро-
винних) і партнерів робить Україну вразливою 
до несприятливих погодних умов, політич-
них подій, ринкової кон’юнктури та цін. Якщо 
потенціал України не розкрити найближчим 
часом, країна може втратити чудову нагоду 
скористатись зростаючими світовими сіль-
ськогосподарськими ринками. Існує цілком 
реальна небезпека постійно втрачати екс-
портні можливості, оскільки більш конкурен-
тоспроможні, гнучкіші і здатні швидше адап-
туватися конкуренти заволодіють найбільш 
перспективними та цінними можливостями на 
світовому ринку [8].

Забезпечення сталого розвитку сільських 
територій України, з одного боку, вимагає 
розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва та функціонування інших, не пов’язаних 
(або опосередковано пов’язаних) із сіль-
ським господарством видів господарської 
діяльності, а з іншого боку, робило б можли-
вими відкритість економіки сільських тери-
торій, взаємодію господарюючих суб’єктів із 
закордонними.

Висновки з цього дослідження. Фор-
мування й реалізація державної політики та 
механізму державного управління сталим 
розвитком сільських територій мають здій-
снюватись відокремлено, а також із залучен-
ням відповідних ресурсів та забезпеченням 
відповідальності за її результати з боку орга-
нів, що її реалізуватимуть. Саме виокрем-
лення питань розвитку сільських територій 
в окрему галузь державної політики дасть 
змогу сформувати чіткий, виважений, нау-
ково обґрунтований, комплексний і систем-
ний механізм державного управління даним 
об’єктом, що враховуватиме специфічні його 
риси та забезпечить досягнення очікуваних 
результатів [9].
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В статье рассмотрены тенденции развития современной системы экологического налогообложения в 
мире. Исследованы показатели, характеризующие динамику роста экологических налогов в странах ОЭСР. 
Указаны положительные аспекты реализации программ экологического налогообложения в странах Евро-
пейского Союза. Проанализированы модели экологического налогообложения развитых стран и определены 
перспективы использования зарубежного опыта в Украине. Использованы новые подходы к формированию 
экологических налогов для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов. Определены перспективы дальнейшего применения новых фискаль-
ных инструментов в контексте развития «зеленой политики».

Ключевые слова: экологическое налогообложение, фискальная политика, экологизация технологий, 
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Поліщук В.М. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПО-
ДАТКУВАННЯ

У статті розглянуто тенденції розвитку сучасної системи екологічного оподаткування у світі. Досліджено 
показники, які характеризують динаміку росту екологічних податків у країнах ОЕСР. Указано позитивні аспек-
ти реалізації програм екологічного оподаткування в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано моделі 
екологічного оподаткування розвинутих країн і визначено перспективи використання закордонного досвіду в 
Україні. Використано нові підходи до формування екологічних податків для зменшення негативного впливу на 
навколишнє середовище і раціонального використання природних ресурсів. Визначено перспективи подаль-
шого застосування нових фіскальних інструментів в контексті розвитку «зеленої політики».

Ключові слова: екологічне оподаткування, фіскальна політика, екологізація технологій, транспортний по-
даток, енергетичний податок, паливна ефективність, платники податків.

Polischuk V.N. CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF GLOBAL ECOLOGICAL TAXA-
TION SYSTEM

The article dwells upon development tendencies of modern global ecological taxation system. The author ex-
amined the dynamics of eco taxes growth in OECD countries, and pointed out positive aspects of eco taxation 
realization programs in EU countries. Eco tax models in developed countries and implementation perspectives in 
Ukraine have been analyzed. The article describes new approach to form eco taxes with the purpose of reducing 
environmental impact and rational resource usage. Perspectives of further implementation of new fiscal instruments 
in process of “green policy” development are determined.  

Keywords: eco tax, fiscal policy, technology ecologization, transport tax, energy tax, tax payers.

Постановка проблемы в общем виде. 
Глобализация и интенсивная индустриализа-
ция мировой экономики усиливают экологи-
ческие проблемы, которые являются систем-
ной частью глобальных проблем. В системе 
развития экономики природопользования 
важнейшую роль выполняет фискальная эко-
логическая политика, которая должна обе-
спечивать рациональный подход к исполь-
зованию природных ресурсов и уменьшить 
негативное влияние мировой экономики на 

биосферу. Экологическое налогообложение 
обязано стабилизировать увеличение нало-
говых доходов, ускорить экологизацию про-
изводства, популяризировать экологически 
чистые технологии, стимулировать иннова-
ционное безотходное производство, способ-
ствовать развитию альтернативной энерге-
тики и сохранению природных ресурсов.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Современные подходы к фор-
мированию системы экологического налогоо-ЕК
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бложения изучены в научных трудах многих 
украинских и зарубежных ученых, среди них: 
C.В. Антоненко, Т.П. Галушкина, А.А. Кун-
ченко, И.М. Синякевич, Е.В. Хлобыстова и 
др. Однако исследование данной пробле-
матики находится на начальном уровне, на 
многие вопросы этой проблемы сегодня нет 
конкретных исчерпывающих ответов. Приня-
тие будущих изменений в Налоговый кодекс 
Украины вызывает необходимость комплекс-
ного анализа состояния экологического нало-
гообложения в мире с перспективой внедре-
ния опыта развитых стран в отечественную 
практику. 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Важным фактором раци-
онального природопользования и функцио-
нирования современной экономики является 
экологическое налогообложение. Для дости-
жения максимального уровня его эффектив-
ности необходимо использовать такие эко-
лого-экономические инструменты, которые 
стабилизируют процесс взаимного сосуще-
ствования производственных комплексов 
и окружающей среды. Исходя из мировой 
практики, экологизация налогов дает воз-
можность массово внедрять инновационные 
технологии в производство, создать мощный 
фундамент для развития малого и крупного 
бизнеса. Фискальная экологическая политика 
вызывает необходимость рационально и ком-
плексно подойти к использованию природных 
ресурсов, выработать стратегию развития 

успешного товаропроизводства. Такой вектор 
развития в экономической политике может 
стать фундаментальным фактором создания 
конкурентоспособной экономики.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Целью исследования явля-
ется комплексный анализ современного 
состояния мировой системы экологического 
налогообложения, изучение методов форми-
рования эффективной модели функциони-
рования экологических налогов, раскрытие 
практических аспектов укрепления позиций 
экологической фискальной политики в Украине. 

Изложение основного материала иссле-
дования. Во многих зарубежных странах с 
рыночной экономикой для обозначения эко-
логических налогов используют такой тер-
мин, как environmental taxes [1]. 

Согласно определению Европейского эко-
логического агентства (European Environment 
Agency), экологические налоги могут быть 
обозначены как «все налоги, база обложения 
которых имеет специфическое негативное 
влияние на окружающую среду» [2, с. 13]. 

Исходя из этого, экологические налоги 
выполняют следующие функции:

• налоги за загрязнение – сокращение 
выбросов в окружающую среду загрязняю-
щих веществ; 

• налоги на вредную продукцию – смена 
механизма поведения налогоплательщиков-
загрязнителей и получение дополнительных 
финансовых возможностей и ресурсов.

Таблица 1
Экологические налоги как часть ВВП стран Европейского Союза в 2010–2014 гг., % [3]

Страна 2010 2011 2012 2013 2014
Европейский Союз (в целом) 2,37 2,4 2,44 2,45 2,46
Бельгия 2,21 2,25 2,15 2,06 2,05
Болгария 2,79 2,7 2,68 2,8 2,73
Чешская Республика 2,29 2,35 2,24 2,14 2,12
Дания 4,04 4,05 3,99 4,2 4,08
Германия 2,13 2,17 2,12 2,04 2
Греция 2,54 2,77 3,16 3,55 3,68
Испания 1,63 1,58 1,57 1,9 1,85
Франция 1,89 1,92 1,96 2,03 2,05
Италия 2,79 3,05 3,49 3,42 3,6
Австрия 2,35 2,43 2,42 2,4 2,43
Польша 2,56 2,51 2,49 2,39 2,51
Португалия 2,42 2,31 2,16 2,21 2,25
Финляндия 2,68 3,02 2,98 2,93 2,88
Швеция 2,59 2,41 2,4 2,36 2,21
Великобритания 2,53 2,49 2,48 2,49 2,48
Норвегия 2,68 2,52 2,36 2,36 2,31
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Сегодня экономика этих стран доминирует 
на мировом рынке, и далеко не последнюю 
роль в этом играет развитая система эколо-
гического налогообложения. Экологическая 
составляющая фискальной политики высту-
пает одним из основных стимуляторов эколо-
гизации технологий и производства.

В экономике стран Европейского Союза 
экологические налоги выступают одним из 
основополагающих компонентов формиро-
вания ВВП как на национальном, так и на 
межнациональном уровнях (табл. 1). Среди 
стран – членов ЕС экологической составля-
ющей ВВП наибольшее внимание уделяют 
Дания – 4,08%, Греция – 3,68%, Италия – 
3,6%, Финляндия – 2,88%, Польша – 2,51%, 
Великобритания – 2,48%, где очень эффек-
тивно функционирует экологическое зако-
нодательство и используются современные 
подходы в формировании фискальной эколо-
гической политики.

Соответственно, среди стран – членов 
ОЭСР, которые не входят в ЕС, наибольшую 
часть в ВВП экологические налоги состав-
ляют в Израиле – 2,97%, Австралии – 1,91%, 
Японии – 1,50%, Новой Зеландии – 1,35% при 
общем показателе ОЭСР – 1,56% в 2014 г. 
(табл. 2). 

Анализируя показатели совокупных посту-
плений от экологических налогов среди неко-
торых стран – членов ОЭСР, необходимо 
обратить внимание на общую положительную 
динамику роста экологических налогов, где 
наилучшие результаты имеют США, Япония, 
Германия, Великобритания, Италия, Фран-
ция – страны – лидеры мировой экономики, 
которые имеют максимальное влияние на 
глобальный уровень экологизации производ-
ства продукции, технологий, общей системы 
жизнедеятельности и влияют на формирова-
ние новой модели реализации фискальной 
экологической политики (табл. 3).

Экологические налоги можно разделить 
на четыре основные составляющие: энерге-
тические, транспортные, налоги на загрязне-
ние окружающей среды и ресурсов. Выделя-
ются некоторые отличия в налоговых ставках, 
которые используются относительно энер-
гии в разных странах «Большой двадцатки» 
и ОЭСР. Использование энергии подлежит 
налогообложению по-разному в зависимо-
сти от сектора экономики (самые высокие 
ставки налога используются в транспортном 
секторе). Для сравнения: энергия, использу-
емая в системах отопления, процессах про-
изводства электроэнергии, подлежит налого-

обложению по более низким ставкам почти во 
всех странах. 

Энергетические налоги составляют 72% 
от общего числа экологических налоговых 
поступлений и свыше 5% всех налогов и 
социальных взносов в среднем по ЕС. Транс-
портный налог составляет чуть меньше – 23% 
от общего объема экологических налоговых 
поступлений и 1,5% от общей суммы налогов 
и социальных взносов. Оставшиеся две кате-
гории – налоги на загрязнение окружающей 
среды и ресурсные – характеризуются значи-
тельно меньшей суммой доходов. 

В общей экономической составляющей 
наивысшая ставка налогообложения исполь-
зования энергии в 2012 г. была в Люксем-
бурге – 6,58 евро за ГДж., Дании – 6,26 евро 
за ГДж., Швейцарии – 6,11 евро за ГДж, 
Нидерландах – 5,85 евро за ГДж., Италии – 
5,02 евро за ГДж. (табл. 4).

Экологическое налогообложение электро-
энергии должно способствовать развитию 
альтернативной энергетики, в том числе 
стимулировать развитие ветровой и солнеч-
ной электроэнергетики. В 2016 г. количество 
электроенергии, производимой во всем мире 
с помощью ветрогенераторов, превысило 
количество электроенергии, которая выраба-
тывается атомными станциями. В США раз-
витие рынка ветроэнергетики обеспечивается 
с помощью Производственного налогового 
кредита (Production Tax Credit) [6, с. 11]. 

В США налоговые льготы на капиталов-
ложения в солнечную энергетику, срок дей-
ствия которых заканчивался в конце 2016 г., 
продлены до 2021 г. Это даст возможность 
привлечь в развитие солнечной энергетики 
дополнительно около 125 млрд. дол. новых 
частных инвестиций. Это касается и капита-
ловложений в ветроэнергетику [7]. Оформив 
соответствующие документы, можно взять 
федеральный налоговый кредит в случае 
установления, например, геотермальных 
тепловых насосов. 

Очень динамично развивается рынок вос-
станавливаемых источников энергии в Герма-
нии. Это происходит за счет стимулирования 
рынка финансовых ресурсов, полученных от 
экологических налогов. В этой стране общая 
площадь всех солнечных панелей постоянно 
увеличивается за счет стабильного роста 
капиталовложений в солнечную энергетику и 
налоговых льгот для таких инвесторов. 

Начиная с 1950-х годов некоторые страны 
ОЭСР ввели налоги на бензин. В Дании ввели 
сбор на бензин еще в 1950 г., на нефтепро-
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Таблица 2
Экологические налоги как часть ВВП стран – членов ОЭСР, не входящих в ЕС,  

в 2010–2014 гг.,% [4]
Страна 2010 2011 2012 2013 2014

Австралия 1,80 1,78 2,07 2,13 1,91
Канада 1,19 1,17 1,15 1,15 1,15
Чили 1,03 1,09 1,13 1,13 1,21
Израиль 3,24 3,18 2,96 2,82 2,97
Япония 1,60 1,60 1,58 1,55 1,50
Корея 2,58 2,25 2,37 2,25 ..
Мексика -0,21 -0,79 -1,14 -0,35 -0,06
Новая Зеландия 1,34 1,31 1,31 1,33 1,35
США 0,79 0,79 0,78 0,76 0,72
ОЭСР (в целом) 1,64 1,61 1,59 1,62 1,56

Таблица 3
Общие поступления от экологических налогов в разрезе некоторых  

стран – членов ОЭСР в 2010–2014 гг., млн. дол. [5]
Страна 2010 2011 2012 2013 2014

Австралия 23 215,88 27 380,11 32 685,82 32 648,77 27 745,65
Австрия 11 061,06 12 517,63 11 727,97 12 204,81 12 626,96
Бельгия 10 838,43 12 055,66 10 841,66 10 626,84 10 747,20
Канада 19 265,90 20 866,12 20 936,54 21 159,68 20 432,24
Чили 2 247,78 2 722,27 2 998,15 3 134,30 3 115,87
Дания 13 380,62 14 362,70 13 336,84 14 360,62 14 233,08
Франция 48 775,90 53 963,62 51 009,00 54 959,18 55 816,99
Германия 72 741,36 81 531,37 74 877,87 76 487,17 75 239,04
Израиль 7 590,29 8 313,73 7 697,00 8 260,23 9 083,60
Италия 67 581,40 77 702,94 78 728,60 78 344,68 82 349,01
Япония 87 777,52 94 455,35 93 977,40 76 332,16 68 909,93
Корея 28 212,52 27 055,50 28 989,12 29 331,24 ..
Мексика -2 205,44 -9 273,66 -13 446,46 -4 406,24 717,72
Нидерланды 29 957,16 31 116,76 27 582,12 28 638,04 10 446,70
Новая Зеландия 1 965,73 2 204,20 2 317,21 2 539,84 2 699,53
Норвегия 10 322,35 11 333,35 11 062,66 11 231,15 10 590,36
Швейцария 10 858,17 12 707,76 12 075,33 12 180,78 12 381,75
Турция 28 787,73 28 981,70 28 631,98 33 416,12 30 551,55
Великобритания 59 164,47 62 582,01 62 462,98 63 910,41 69 142,55
США 118 180,34 122 342,65 125 449,17 125 925,00 125 557,89

Таблица 4
Налогообложение использования энергии в 2012 г.  

(средняя эффективная налоговая ставка на использование энергии в евро за ГДж) [5]

Страна В целом  
по экономике Транспорт Отопление  

и обогрев
Производство 

электроэнергии
Люксембург 6.58 10.06 0.23 0.1
Дания 6.26 14.31 2.34 6.11
Швейцария 6.11 17.89 1.51 1.21
Нидерланды 5.85 15.92 2.05 6.39
Италия 5.02 16.69 1.07 1.18
Великобритания 4.6 18.94 0.58 0.6
Германия 3.96 15.42 1.07 1.71
Норвегия 3.95 13.72 1.07 2.07
Финляндия 3.85 15.49 2.33 1.52



478

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

дукты – в 1977 г. В конце ХХ века массово 
начали вводить налоги и сборы на нефть и 
нефтепродукты многие страны Европы. 

Государства – члены ОЭСР ввели налоги, 
связанные с транспортными средствами в 
зависимости от их общих характеристик, объ-
емов и состава загрязняющих веществ. Фин-
ляндия первой ввела транспортные налоги 
на легковые и грузовые автомобили. Адми-

нистрирование налогов является важной 
частью экологизации транспортних налогов 
в странах – членах Европейского Союза с 
начала 1990-х годов.

ЕС прибегает к введению налога на 
выбросы автомобилем парниковых газов для 
того, чтобы автомобилестроение массово 
перешло на выпуск экологически чистых и 
экономически выгодных двигателей и стиму-

Таблица 5
Изменения выбросов углекислого газа (CO2) в ответ на регулирование в 

экологическом налогообложении [8, с. 3]

Страна Период 
оценивания Название налога Влияние

Финляндия 1990–2005 Налог на энергию 
и углерод

Выбросы CO2 на 7% ниже от показателя в 
случае отсутствия налога. 

Швеция 1990–2007 Налог на энергию 
и углерод

Без налога выбросы CO2 были бы на 20% 
выше от уровня 1990 г.

Нидерланды 1999–2007 Энергетический 
налог

Выбросы CO2 на 3,5% ниже от показа-
теля в случае отсутствия налога. Низкие 
налоговые ставки могут иметь ограничен-
ное влияние на выбросы.

Германия 1999–2005
Налоги на тран-
спорт, топливо и 
электроэнергию

В период до 2005 г. выбросы CO2 на 2-3% 
ниже от показателя в случае отсутствия 
налога. 

Таблица 6
Влияние налогов на отходы и выбросы загрязняющих веществ [8, с. 5]

Страна Период 
оценивания

Название 
налога Влияние

Финляндия 1996–2007 Налоги на 
отходы

Уменьшение количества отходов на 15% 
по сравнению с обычным бизнес сцена-
рием

Швеция 1996–2006 Налоги на 
отходы

Производство и употребление возросли 
на 7%, а образование отходов уменьши-
лось на 0,5% 

Великобритания 1996–2006
Налоги на 

захоронение 
отходов

Отходы, которые вывозят на свалки, 
уменьшились на 14% между 1997–1998 
и 2005–2006 гг., а общее количество 
захороняемых отходов снизилось на 25%

Таблица 7
Динамика и структура формирования налоговых поступлений  

Сводного бюджета Украины в 2013–2015 гг. [9] 

2013 2014 2015 Прирост 2015/2014
абсол. относ.

Доходы бюджета, млрд. грн. 442,8 456,1 652,0 196,0 143,0
в% до ВВП 30,4 28,7 32,9 4,2
Налоговые поступления (НП) 354,0 367,5 507,6 140,1 138,1
в% до ВВП 24,3 23,2 25,6 2,5
в% к доходам бюджета 79,9 80,6 77,9 -2,7
Экологический налог 3,9 4,8 2,7 -2,1 55,8
в% до ВВП 0,3 0,3 0,1 -0,2
в% к доходам бюджета 0,9 1,1 0,4 -0,6
в% до НП 1,1 1,3 0,5 -0,8
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лировалось развитие рынка электромобилей 
и автомобилей-гибридов. 

Экологические налоги и сборы явля-
ются очень распространенными рыночными 
инструментами государственной «зеленой» 
политики. Многие страны вводят налоги на 
большинство транспортных средств, загряз-
нение воздуха и водной среды. Налоговые 
льготы и государственные субсидии являются 
реальным инструментом повышения энерго-
эффективности на транспорте, в строитель-
ной индустрии и секторе домохозяйств. Это 
позволит стимулировать развитие альтерна-
тивной энергетики и уменьшить выбросы пар-
никовых газов.

С начала 1990-х много стран в основу 
налогообложения автомобилей заложили 
выбросы CO2 (углекислого газа). Первый 
налог на CO2 был введен в Финляндии в 1990 г. 
Через некоторое время его ввели Дания, Гер-
мания, Нидерланды, Польша, Швеция. 

Налоговое регулирование в экологическом 
налогообложении привело к существенным 
изменениям выбросов углекислого газа, кото-
рый является самым значительным из всех 
антропогенных парниковых газов. Именно 
антропогенное влияние вызывает его обра-
зование в атмосфере в наибольшем количе-
стве (табл. 5).

Наибольшие выбросы парникових газов 
связаны с такими промышленными процес-
сами, как производство азотной и адипиновой 
кислот, цемента, извести, соды. 

Сейчас наблюдается консолидация эко-
логических налогов через сокращение их 
количества и численности облагаемых ими 
загрязняющих веществ.

В странах ОЭСР налоги на экологически 
вредную продукцию оплачивают производи-
тели продукции, которую сложно утилизиро-
вать. Таким образом правительство решает 
проблему финансирования внедрения про-
цессов переработки отходов. За счет нало-
гового регулирования в экологическом нало-
гообложении в Великобритании активные 
отходы, которые вывозятся на свалки, умень-
шились на 14% между 1997–1998 и 2005–
2006 гг., а общее количество захороняемых 
отходов уменьшилось на 25% (табл. 6).

Существуют некоторые отличия зарубеж-
ной классификации экологического нало-
гообложения и украинской. В частности, в 
Украине не существует таких видов налогов и 
платежей экологического характера: 

‒ налога на продукцию, содержащую эко-
логически вредные вещества (Дания, Нор-

вегия, Швеция, Чехия, Франция, Германия и 
Польша); 

‒ налога на упаковку (стекло, металл, пла-
стик), который есть в Дании, Норвегии, Шве-
ции и Финляндии; 

‒ налогов и сборов на авиаперевозки, 
который существуют в Великобритании и 
Франции; 

‒ сбора на охрану окружающей среды 
(Германия, Великобритания и Швеция). 

Выясним эффективность системы посту-
плений от уплаты экологического налога в 
Сводный бюджет Украины, проанализировав 
следующие показатели (табл. 7).

На фоне роста доходов бюджета и нало-
говых поступлений за 2015 г. показатели по 
экологическому налогу имеют тенденцию к 
уменьшению (табл. 7), что свидетельствует о 
недооценке этого фискального инструмента в 
нашей стране.

В 2015 г. произошли существенные изме-
нения относительно экологического налога 
в законодательстве, а именно сбор и плата 
за специальное использование природных 
ресурсов были заменены на рентную плату 
и плату за использование других природ-
ных ресурсов, и рентная плата, сборы на 
топливно-энергетические ресурсы заменена 
на рентную плату за транспортирование, 
сборы на топливно–энергетические ресурсы; 
по некоторым видам этого налога была уве-
личена ставка налогообложения, за счет чего 
и происходит увеличение поступлений от дан-
ного налога. Большую часть государствен-
ного бюджета Украины составляют непрямые 
налоги, тогда как во многих развитых странах 
ситуация абсолютно противоположная. Пре-
обладание прямых налогов считается луч-
шим для всей экономики страны и эффектив-
ного ее функционирования, предотвращая 
бедность населения и упадок производства.

Выводы из этого исследования. Эко-
логическая составляющая налогообложения 
и ее регулирование могут стимулировать 
формирование и использование структуры 
налоговой системы таким образом, чтобы 
достигать экологических целей, искоренять 
или предотвращать экологические проблемы 
современного общества.

В странах ОЭСР модель налогообложения 
по вопросам экологизации налогов и сборов 
все больше убеждает нас в том, что экологи-
ческие налоги имеют комплексное эффектив-
ное влияние на окружающую среду, стимули-
руют выпуск экологически чистой продукции, 
уменьшают экологические риски, популяри-
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зируют инновационные экотехнологии, обе-
спечивают внедрение в рыночные системы 
основополагающие принципы экологического 
маркетинга, побуждают к формированию без-
опасной общественной и производственной 
среды. Украинская система экологического 
налогообложения характеризуется опреде-
ленными проблемами, для решения которых 
нужно учитывать опыт стран – членов ОЭСР 
в развитии эффективной системы экологиче-
ского налогообложения.

Для решения экологических проблем Укра-
ине необходимо учитывать следующие реко-
мендации: 

– особое внимание нужно уделить повыше-
нию экологической эффективности использо-
вания налоговых инструментов; 

– необходимо внедрять налоги на экологи-
чески вредные материалы и товары;

– существенно ускорить использование 
экологических налогов относительно пере-
движных источников-загрязнителей, систем-
ных источников загрязнения в агробизнесе, 
бытовых отходов; 

– стимулировать использование техноло-
гий, уменьшающих выбросы в окружающую 
среду; 

– координировать работу государствен-
ных и общественных организаций, которые 
занимаются вопросами охраны окружающей 
среды.

В современных условиях экологические 
налоги должны принимать активное участие 
в формировании бюджетов разных уровней и 
способствовать достижению природоохраня-
емых целей. 

Особенности экологического налогообло-
жения должны усилить интерес к дальней-
шему изучению важных вопросов повышения 
эффективности экологической фискальной 
политики, особенно вопросов ресурсной 
ренты и внедрения налогов, которые будут 
побуждать к рациональному использованию 
невозобновляемых ресурсов. Перспектив-
ными исследованиями могут быть направ-
ления, касающиеся определения влияния 
эконалогов на производителей продукции, 
вредной для окружающей среды.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі спостерігається 
глобальне порушення екологічної рівноваги у 
навколишньому природному середовищі. Уже 
не є аксіомою, що сукупна людська діяльність, 
а саме антропогенний фактор, найбільше 
впливає на природні екосистеми. Власне, 
загострення екологічної кризи відбувається 
багатьма шляхами, зокрема відбуваються 
інтенсивне зростання масштабів забруднення 
повітря, різке і помітне ослаблення озонового 
шару планети, посилення тепличного ефекту, 
зростає інтенсивність землекористування 
(надмірне вживання хімічних засобів захисту 
рослин та мінеральних добрив, засолення 
ґрунтів, дефляція та ерозія, значна питома 

вага просапних культур у структурі посівних 
площ призводять до деградації земель тощо), 
а також проводиться хімізація сільськогоспо-
дарського виробництва, що негативно впли-
ває на якість сільськогосподарської продукції 
та збереження здоров’я людини, спостері-
гаються радіоактивне забруднення земель, 
забруднення ґрунтів важкими металами, 
зростання кількості промислових і побутових 
відходів, що негативно впливає на кількісний 
та якісний стан насамперед земельних, лісо-
вих та водних ресурсів, катастрофічне скоро-
чення площ лісів як першої експлуатаційної 
групи, так і другої (слід зазначити, що вони 
впливають на якість і стабільність земель-
них ресурсів, на здатність довкілля до само- ЕК
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відтворення тощо). Внаслідок цього деграду-
ються не тільки ґрунти, але й агроландшафти, 
проходить порушення біоекосистеми, через 
що зникають окремі види тварин і рослин (до 
Червоної книги України вже занесені близько 
800 видів тварин і рослин).

Досліджуючи глобальні екологічні про-
блеми, провідні світові вчені-екологи ствер-
джують, що екологічні та соціальні реформи, 
інновації в науково-технічній сфері не змо-
жуть забезпечити поступальний, сталий, еко-
логічно збалансований розвиток людства, 
бо для успішного розв’язання складних еко-
логічних проблем потрібен перехід до нової 
ідеології життя, а саме екологізації економіки 
і виробництва, формування екологічно зорі-
єнтованого суспільства. Також практично всі 
країни, зокрема Україна, мають ще свої еко-
логічні національні та регіональні проблеми. 
Зазначимо, що в житті українського суспіль-
ства політична, економічна кризи ще більше 
поглиблюють кризу в духовній сфері, що веде 
до необґрунтованого використання природ-
них ресурсів, як наслідок, погіршення стану 
довкілля. Отже, важливим аспектом вирі-
шення наявних економіко-екологічних про-
блем в Україні повинні стати процеси екологі-
зації економіки, які необхідно розглядати крізь 
призму системної екологізації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процес взаємодії людини з природою 
був і є провідною темою наукових досліджень 
учених різних країн світу. Стрімкий розви-
ток науково-технічного прогресу, збільшення 
використання природних ресурсів, неощад-
ливий вплив людини на навколишнє серед-
овище зумовили більш глибокі дослідження з 
означеної проблеми. Питання еколого-еконо-
мічної проблематики як основи економічного, 
соціально-духовного розвитку суспільства 
розглядаються у сучасних дослідженнях різ-
них галузей наук. У вітчизняній науці дослі-
дженню цих проблем також приділяється 
достатня увага. У працях економістів, екологів 
О. Балацького, І. Бистрякова, Б. Данилишина, 
М. Долішнього, С. Дорогунцова, Л. Мельника, 
В. Міщенка, В. Трегобчука, Є. Хлобистова 
та інших розкрито теоретико-методологічні 
засади вирішення різного роду глобальних, 
національних, регіональних екологічних про-
блем, зокрема принципів і механізмів забез-
печення сталого розвитку; розглянуті питання 
аналізу екологічної безпеки та еколого-еко-
номічних ризиків, нормування господарських 
впливів на навколишнє середовище, еконо-
мічних та адміністративних механізмів управ-

ління екологічною безпекою, бо, з одного боку, 
невідкладна необхідність подолання еколого-
економічної кризи і зменшення її негативних 
наслідків, а з іншого боку, існує суспільна 
потреба у формуванні екологічно орієнто-
ваної та економічно доцільної системи гос-
подарювання, які зумовлюють актуальність 
всебічного дослідження суперечностей при-
родокористування і техногенної екологічної 
безпеки в державі. Тому мислення фахівців 
найрізноманітніших професій має бути пере-
дусім екологічним, а екологічний імператив, 
екологічна парадигма мають стати керівними 
у всіх сферах діяльності людини.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). На основі викладеного можна 
сформулювати завдання, яке полягає в дослі-
дженні проблеми формування еколого-еконо-
мічної культури в суспільстві, що сприятиме 
здійсненню такої державної еколого-еконо-
мічної політики, яка б у найкоротший термін 
вирішувала комплекс проблем в інтересах 
сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суспільство пройшло довгий шлях 
свого ставлення до природи, і на кожному 
етапі цього ставлення складалася особлива 
для нього екологічна свідомість як сукуп-
ність уявлень (людини, суспільства) про 
взаємозв’язки у системі «людина-природа». 
Проте у сучасному світі значно зросла інтен-
сивність впливу людини на природне серед-
овище, тому питання взаємовідносин суспіль-
ства і природи та використання природних 
ресурсів стають дедалі актуальнішими. На 
початку нового тисячоліття людство почало 
розуміти всю складність взаємозв’язку та вза-
ємозалежності елементів довкілля і дійшло 
висновку про необхідність формування 
нового світогляду, який базується на збере-
женні та охороні навколишнього середовища, 
а отже, і раціональному природокористуванні. 
Зокрема, це передбачає завданням держави 
створення відповідних екологічних умов для 
збереження здоров’я населення і забезпе-
чення сталого розвитку. Тому ми вбачаємо 
тісний взаємозв’язок між економічними й еко-
логічними чинниками розвитку суспільства та 
сталого екологічно безпечного розвитку. Задля 
досягнення екологічно збалансованого розви-
тку необхідно забезпечити соціальну, еконо-
мічну та екологічну безпеку, раціоналізувати 
процеси природокористування відповідно до 
природно-ресурсного потенціалу території.

У концепції сталого (стійкого, екологічно 
збалансованого) розвитку суспільства, орієн-
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тованого на оптимальне задоволення потреб 
людей, забезпечення достатньої якості життя, 
раціонального використання природних 
ресурсів і збереження довкілля, основна увага 
акцентується на створенні таких передумов: 
політична складова має забезпечити участь 
громадськості у прийнятті важливих рішень; 
економічна – організацію виробництва з опо-
рою на науково-технічний прогрес зі збере-
женням еколого-ресурсної бази; соціальна 
система покликана знімати напруження, що 
виникають у процесі економічного розвитку; 
технологічна складова має забезпечувати 
пошук нових рішень; владна структура має 
мати гнучкий характер і бути здатною до само-
корекцій; міжнародна система повинна спри-
яти розвитку торгових та фінансових зв’язків.

У загальному плані екологічну політику 
можна визначити як послідовне здійснення 
системних перетворень у суспільстві з метою 
контролю за екологічним станом, яке спира-
ється на весь комплекс діючих у суспільстві 
факторів. Слід зазначити, що реалізація стра-
тегії сталого еколого-економічного розвитку 
України потребує узгодження державного, 
ринкового та громадянського екологічно-еко-
номічного регулювання. Державне регулю-
вання впливатиме на вектор національної 
еколого-економічної політики завдяки під-
силенню нормативно-правової екологічної 
бази, ринкове саморегулювання сприятиме 
підвищенню суспільності ековиробництва, 
екологізації системи оподаткування; прогресу 
екологічного ринку, громадянське регулю-
вання – створенню недержавних екологіч-
них фондів, здійсненню контролю за станом 
довкілля та підвищенню загальної екологічної 
культури і відповідальності. Цілеспрямована 
дія розглянутого триєдиного механізму сприя-
тиме формуванню ефективних відносин наці-
онального природокористування на засадах 
довіри, партнерства, співпраці суб’єктів гос-
подарювання з метою підвищення якості жит-
тєвого середовища людини. На наш погляд, 
це має бути екологобезпечне природокорис-
тування, яке базується на механізмах роз-
витку й відтворення довкілля і ґрунтується 
на принципах поєднання економічної вигоди 
упорядкованого законом нормативного вико-
ристання природних ресурсів (з урахуванням 
природних умов), покращення процесів комп-
лексності переробки природних ресурсів (під 
час переробки відбувається максимальний 
вихід корисної продукції за мінімуму відходів), 
зменшення відходів виробництва, розшире-
ного відтворення природно-ресурсного потен-

ціалу в поєднанні з вимогами екологічної 
безпеки, включаючи високу екологічність тех-
нологій природоперетворюючої діяльності, 
обмеженого використання, пріоритетності, 
державного регулювання, екологізації, попе-
редження екологічних наслідків, компенсації 
збитків, а також спрямоване на задоволення 
потреб населення [4].

Важливість триєдиного механізму, без сум-
ніву, є незаперечною. Однак необхідно усві-
домити, що активізації екологізації національ-
ної економіки не можна досягти без істотних 
зрушень у духовній сфері суспільства. Тому 
серед пріоритетних напрямів державної полі-
тики у Національній доктрині розвитку освіти 
України в ХХІ ст. визначено екологічний, 
метою якого є формування в молоді еколо-
гічної культури, яка є невід’ємною складовою 
культури громадянина України [6, c. 5, 6]. Як 
підкреслюється у Концепції екологічної освіти 
України [2], шлях до формування екологічної 
культури всіх верств населення лежить через 
ефективну екологічну освіту, яка як цілісне 
культурологічне явище передбачає не тільки 
набуття широкого кола знань, але й розвиток 
достатнього рівня почуття особистої й сус-
пільної відповідальності за стан природного 
середовища та вироблення потреби адек-
ватних дій щодо його раціонального викорис-
тання, збереження та відновлення природних 
ресурсів.

У найважливіших міжнародних документах 
останнього десятиріччя, присвячених про-
блемам навколишнього середовища і гармо-
нійного розвитку людства, велика увага при-
діляється формуванню екологічної культури 
і свідомості особистості, інформованості 
людей про екологічну ситуацію в світі, дер-
жаві, регіоні, їх обізнаності з можливими шля-
хами вирішення різних екологічних проблем, 
з концептуальними підходами до збереження 
біосфери і цивілізації. Підвалини нинішньої 
екологічної освіти населення обговорювались 
у Парижі в 1968 році під час Міжурядової кон-
ференції ЮНЕСКО з питань раціонального 
використання та охорони ресурсів біосфери 
(затверджено широку програму дій «Людина 
та біосфера», у якій вперше зазначався гло-
бальний, загальногромадський характер при-
родоохоронної освіти). У 1972 році на конфе-
ренції ООН у Стокгольмі було проголошено 
зв’язок між освітою та станом довкілля і під-
тримку екологічної освіти міжнародними орга-
нізаціями ЮНЕСКО-ЮНЕП. Загальну стра-
тегію розвитку освіти в галузі навколишнього 
середовища та завдання екологічної освіти 
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затвердила перша Міжнародна конференція з 
освіти в галузі навколишнього середовища під 
егідою ЮНЕСКО-ЮНЕП у Тбілісі (1977 рік). 
На конференції ЮНЕСКО з питань навко-
лишнього середовища у Ріо-де-Жанейро 
(1992 рік) 198 країн ухвалили програму дій 
міжнародного партнерства в ХХІ столітті – 
«Адженда-21», зокрема в Розділі 36 цього 
документа проголошено, що освіта всіх рів-
нів має формувати у народів екологічну сві-
домість, цінності збереження навколишнього 
середовища світу, бо, зокрема, нераціональне 
використання земельних ресурсів призводить 
до зниження родючості ґрунтів, їх руйнування 
шляхом розвитку ерозії та переосушення. Це 
зумовлює розвиток нерентабельного зем-
леробства з величезними перевитратами 
енергоресурсів та негативно відбивається на 
собівартості сільськогосподарської продукції. 
Так, через переексплуатацію сільськогоспо-
дарських угідь перетворюються на пустирі в 
усьому світі щорічно близько 6 млн. га земель 
[5, с. 3].

У нашій державі сільськогосподарська 
освоєність земельного фонду досягає сьо-
годні 70%, а розораність сільськогосподар-
ських угідь перевищує 80%, тоді як сільсько-
господарська освоєність земель, наприклад, 
у Франції сягає 41,9%, у ФРН – 32,5%, у 
США – 26,5%. Розораність сільськогосподар-
ських угідь у Франції становить 48%, Угор-
щині – 37%, Англії – 25%, США – 20% [4]. У 
зонах формування штучних водосховищ в 
Україні підтоплені близько 400 тис. га сіль-
ськогосподарських земель, а за абразії бере-
гової лінії щорічно втрачається біля 100 га 
родючих угідь [9, с. 111]. За останні 25 років 
вміст гумусу в ґрунті знизився з 3,5% до 3,2%, 
погіршився агрофізичний стан ґрунтового 
покриву, щорічно еродованість орних земель 
збільшується на 100–120 тис. га і зараз дорів-
нює майже 1/3 всієї ріллі. Із поверхневим 
стоком і змитим ґрунтом втрачається вели-
чезна кількість поживних речовин. Крім того, 
близько 52% сільськогосподарських угідь під-
даються вітровій ерозії. Катастрофічні пилові 
бурі, як правило, повторюються в 10–15 років. 
Відбуваються інтенсивне техногенне наван-
таження і забруднення ґрунтового покриву, 
зокрема важкими металами. Встановлено, 
що сьогодні понад 10% земель сільськогос-
подарського призначення мають високе тех-
ногенне навантаження, що призводить до 
зниження їх продуктивності в середньому до 
40% за значного погіршення якості продукції 
[3, с. 3]. Проблема запобігання пошкодження 

ґрунтів від ерозії залишається нерозв’язаною 
і в інших державах. Зокрема, як приклад 
можна навести відомий канадський зерновий 
пояс, що натепер втратив 50% органіки, яка 
спочатку містилась в його ґрунтах. У Велико-
британії середні втрати ґрунтів від ерозії оці-
нюються від 2,2 до 12,2 тонн/га на рік. У США 
41% ріллі охоплено ерозією [1, с. 149, 163].

Негативно на результатах господарювання 
в продовольчому комплексі позначається 
використання хімічних речовин, які за невмі-
лого застосування не тільки забруднюють 
земельні та водні ресурси, але й за певних 
концентраціях здатні змінювати склад плодів, 
овочів та кормових рослин, знижуючи в них 
вміст речовин, корисних для людини та тва-
рин. Такі плоди та овочі стають непридатними 
для тривалого зберігання через незабезпе-
ченість резервними речовинами, які беруть 
участь у біохімічних реакціях та підтриму-
ють біологічні функції цієї рослинної продук-
ції. Крім того, їх залишки в продукції роблять 
останню небезпечною для здоров’я людини.

В Україні сьогодні застосовують понад 170 
видів пестицидів. Це переважно так звані пес-
тициди другого покоління, які мають досить 
велику вибірковість дії і менш стійкі у навко-
лишньому середовищі, ніж пестициди пер-
шого покоління. Але іноді продукти їх розпаду 
можуть бути більш отруйними, ніж вихідний 
пестицид. Більшість пестицидів тією чи іншою 
мірою токсична для людини. Інформації щодо 
нешкідливості пестицидів для людини та тва-
рин сьогодні дуже мало. У США із загальної 
кількості пестицидів, що використовуються, 
тільки 10% перевірено на мутагенну актив-
ність, 30% – на канцерогенну, 40% – на тера-
тогенну [1, с. 178]. Крім цього, оцінюючи еко-
логічні проблеми, пов’язані із застосуванням 
пестицидів, необхідно враховувати, що тільки 
у середньому 1% з усього обсягу використо-
вуваних пестицидів доходить до передбачу-
ваного організму, а інша частина втрачається 
через воду, повітря, нагромаджується у різних 
вузлах трофічного ланцюга, у тканинах тва-
рин і рослин, материнському молоці тощо.

Первинні екологічні проблеми під час вико-
ристання мінеральних добрив у польових 
умовах пов’язані з забрудненням поверхне-
вих ґрунтових вод, атмосфери і ґрунтового 
покриву. Поживні речовини, що містяться в 
мінеральних добривах, не цілком утилізуються 
сільськогосподарськими культурами. Так, кое-
фіцієнт використання азоту складає 50–60%, 
фосфору – 11–25%, а калію – 50–60%. Змив 
поживних речовин разом із ґрунтовим покри-
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вом призводить до забруднення ґрунтових 
вод. Найбільш серйозною екологічною про-
блемою є підвищення концентрації нітратів у 
поверхневих і ґрунтових водах. У результаті 
забруднюється питна й технічна вода, призна-
чена для іригації.

Забруднення атмосфери під час викорис-
тання мінеральних добрив відбувається за 
рахунок втрат азотних добрив. Газоподібні 
втрати азоту оцінюються в 10–50% від вне-
сеної кількості й зумовлені переважно про-
цесами денітрифікації та гемоденітрифікації. 
Крім зазначених причин, забруднення атмос-
фери мінеральними добривами може від-
буватися в результаті втрат за збереження й 
розподілу їх в польових умовах. Надлишкове 
й незбалансоване внесення мінеральних 
добрив позначається також на процесах, що 
відбуваються у ґрунтовому покриві. В резуль-
таті забруднення ґрунтів нітратами, а також 
супутніми важкими металами відбувається 
видове й кількісне скорочення представників 
ґрунтової фауни (наприклад, хробаків і азо-
тофіксованих бактерій), що не сприяє підтри-
манню природної родючості ґрунтів.

Нагромадження в ґрунті важких мета-
лів має місце під час внесення фосфорних і 
калійних добрив. Серед поширених елемен-
тів, що надходять із фосфорними добривами, 
виділяють свинець, кадмій, нікель, уран. 
Необхідно відзначити, що впродовж останніх 
років внаслідок значних фінансових трудно-
щів, що мали сільськогосподарські підприєм-
ства, відбувалось різке скорочення внесення 
мінеральних і органічних добрив та застосу-
вання хімічних засобів захисту рослин. Проте 
позитивних екологічних наслідків це не дало, 
оскільки відбувалось без зміни технології 
землеробства, а, навпаки, спричинило поси-
лення виснаження ґрунтів та поширення хво-
роб рослин.

Екологічні проблеми, пов’язані з надлиш-
ковим використанням гною, багато в чому 
подібні з проблемами, які виникають під час 
використання мінеральних добрив.

Для повного оцінювання негативного 
впливу атмосферних забруднювачів необ-
хідно враховувати не тільки рівень викидів, але 
й рівень осідання. Двоокис сірки, наприклад, є 
типовим транснаціональним забруднювачем, 
здатним переміщатися на значні відстані від 
джерел викидів. На сучасному етапі серйозну 
небезпеку для забруднення навколишнього 
середовища становлять відходи промисло-
вих підприємств. Найбільш небезпечними 
забруднювачами водойм є нафтопродукти, 

відходи целюлозно-паперових підприємств 
металургійної та деревообробної промисло-
вості. У зв’язку з цим якщо сільськогосподар-
ські площі для зрошення знаходяться в без-
посередній близькості від урбанізованих зон, 
то виникає небезпека зараження ґрунтового 
покриву й ураження сільськогосподарських 
культур.

Найбільш значними забруднювачами пові-
тря (за обсягами викидів) є двоокис сірки, 
окисли азоту, летучі вуглеводні і свинець. 
Основна маса цих забруднювачів викида-
ється під час спалювання органічного палива 
в котлах електростанцій, у стаціонарних і 
мобільних двигунах внутрішнього згоряння. 
При цьому відбувається безпосередній вплив 
на листяний і хвойний покрив, а також вплив 
на їх кореневу систему через закислення 
ґрунтового покриву. Закислення, пов’язане 
із зазначеними забруднювачами, переважно 
впливає на лісові екосистеми. Сільськогос-
подарські культури загалом меншою мірою 
піддаються впливу кислих дощів. Тільки за 
кислотності дощової води рН-3 і нижче вияв-
ляється ушкоджуючий вплив на сільськогос-
подарські культури. Дощі з таким рівнем кис-
лотності у нас випадають відносно рідко, але 
дуже часто повторюються так названі кислі 
тумани з рН=2-3, що, як правило, приводить 
до погіршення якості сільськогосподарських 
культур.

Надто важливим питанням, особливо для 
України, є вплив радіації на здоров’я людини. 
Вибух четвертого енергоблоку у Чорнобилі, 
вихід цезію-137, що дорівнював 300 Хіросі-
мам, завдав згубного впливу не тільки ґрун-
там, але й лісовим екосистемам, атмосфер-
ному повітрю; на століття Чорнобильська 
катастрофа для України є тим фатальним 
фактором, що спричинив загрозу генетич-
ному здоров’ю населення. І, як зазначає Є. 
Хлобистов, «Україна не отримала очікувану 
матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків 
Чорнобильської катастрофи, фактично при-
зупинено фінансування екологічних програм 
стосовно Дніпра, допомога все більшою мірою 
переорієнтувалася на консультативно-освіт-
ній характер. Це є природним станом речей, 
якщо допустити, що Євросоюз не чекає нашу 
державу як свого члена ближчими роками, 
тому і увага до екологічної політики є вельми 
стриманою» [8, с. 23].

Уже є певні дослідження про вплив най-
більш токсичних і потенційно токсичних 
речовин екосфери на виникнення різних 
захворювань у людини залежно від межі їх 
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концентрації. У забруднених районах зрос-
тає захворюваність великої рогатої худоби: 
лейкозом – у 2 рази, туберкульозом –  
в 1,5, маститами – в 1,9 рази вище, ніж в еко-
логічно чистих районах [7, с. 31].

Досліджено, що виробнича діяльність 
упродовж одного року створює на середньо-
статистичного жителя України близько 22,5 
тонн різного роду відходів. Останні можна 
розділити на декілька груп: побутові (майже 
500 кг на одну людину), вуличні (біля 2 тонн) і 
виробничі (майже 20 тонн).

Це свідчить про те, що раціональне вико-
ристання природних ресурсів і охорона 
довкілля є першочерговими народногосподар-
ськими проблемами. Отже, потрібно суттєво 
змінювати погляд на проблему раціональ-
ного природокористування, яка залишається 
однією з найбільш гострих у політиці України.

Таким чином, екологічна криза, що виникла 
через непродумане господарювання людини, 
змушує змінити своє ставлення до довкілля. 
Зміст цього полягає в усвідомленні того, 
що світ природи є середовищем існування 
людини, тому вона має бути зацікавлена в 
збереженні його цілісності, чистоти і гармо-
нії. Багато перетворень у навколишньому 
середовищі виявляються несприятливими 
для людини, бо порушують екологічну рівно-
вагу та біологічну гармонію, які сформува-
лися в процесі еволюції природи. Це відбува-
ється, вочевидь, тому, що зона оптимальної 
життєдіяльності людини обмежена. Будь-яке 
інтенсивне втручання в екологічну рівновагу 
може порушити ту норму природних власти-
востей, яка необхідна для підтримання життя. 
Для нормальної і здорової життєдіяльності 
людини в «зоні екологічного комфорту» необ-
хідний набір відносно стійких констант стану 
середовища. Порушення цих характерис-
тик або їх співвідношення погіршує життєве 
середовище.

На даному етапі розвитку суспільства 
спостерігається низький рівень екологічної 
культури, що пояснюється низкою причин 
(багаторічне панування споживацького став-
лення до природокористування, відсутність 
чіткої системи законодавчих природоохорон-
них актів та порушення наявних, недооцінка 
екологічних знань у системі освіти, недостат-
ній зв’язок теоретичних знань з практикою, 
реальним життям, недооцінка емоційного 
фактору під час формування ставлення до 
природи тощо). Отже, основною метою освіти 
в галузі охорони навколишнього середовища 
є формування еколого-економічної культури 

в суспільстві і, зокрема, в кожної особистості 
як форми регуляції взаємодії людини з при-
родою.

Зазначимо, що еколого-економічну куль-
туру можна розглядати в різних аспектах. 
По-перше, вона є результатом діяльності 
людини з перетворення природного серед-
овища відповідно до фізіологічних і соці-
альних потреб людини, тобто екологізоване 
природне середовище буття людини – фун-
даментальна цінність. По-друге, це рівень 
розвитку екологічно-економічної свідомості 
соціальних суб’єктів, починаючи з індивіда і 
закінчуючи людством загалом, який відобра-
жає ставлення їх до природного середовища 
як життєво необхідної цінності. По-третє, 
еколого-економічна культура – це творча 
діяльність людей у ході освоєння природного 
середовища, у процесі якої виробляються 
матеріальні та екологічні цінності.

Узагальнюючи названі риси, можна ска-
зати, що еколого-економічна культура – це 
виховання розуміння, усвідомлення важли-
вості суспільством актуальності сучасних 
екологічних проблем держави і світу, відро-
дження кращих традицій українського народу 
у взаємовідносинах з довкіллям, виховання 
любові до природи, подолання споживаць-
кого ставлення до неї, розвиток особистої від-
повідальності за стан довкілля на різних рів-
нях (місцевому, регіональному, державному 
і глобальному), творча, свідома діяльність 
людей у процесі освоєння та збереження жит-
тєво необхідних вартостей природного серед-
овища, оволодіння нормами екологічно гра-
мотної поведінки, виховання глибокої поваги 
до власного здоров’я та вироблення навичок 
його збереження.

Еколого-економічна культура характери-
зується різнобічними глибокими знаннями 
про навколишнє середовище (природне і 
соціальне); наявністю світоглядних цінніс-
них орієнтацій по відношенню до природи; 
екологічним стилем мислення і відповідаль-
ним ставленням до природи; набуттям умінь 
і досвіду вирішення екологічних проблем 
(насамперед на місцевому і локальному рів-
нях); безпосередньою участю у природоохо-
ронній діяльності; передбаченням можливих 
негативних віддалених наслідків природо-
перетворюючої діяльності людини. Отже, 
еколого-економічна культура виявляється 
у свідомості, мисленні, поведінці та діяль-
ності особистості. Тобто під формуванням 
еколого-економічної культури слід розуміти 
процес, спрямований на формування в сус-
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пільстві знань про наукові основи природоко-
ристування, переконань в необхідності діяти 
згідно з ними, практичних навичок і активної 
життєвої позиції в галузі природи, раціональ-
ного використання і відтворення природних 
ресурсів. Важливим при цьому є оперативне, 
ефективне і максимально широке поширення 
екологічної інформації, можливість швидко 
формувати громадську думку, пропагувати 
альтернативні – найбільш раціональні, еко-
логічно чисті методи природокористування. 
Об’єктивною необхідністю є також поперед-
ження людей про можливу небезпеку і спо-
соби запобігання (чи зменшення) негативних 
для здоров’я наслідків в умовах екологічного 
неблагополуччя.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, економіко-екологічна освіта спря-
мована на подолання споживацького став-
лення до природи та її ресурсів, поєднання 
раціонального й емоційного у взаємовідно-
синах людини з природою, що базується на 
принципах добра і краси, розуму, свідомості 
й патріотизму. Тобто зміст економіко-еко-
логічної освіти орієнтований на загально-
людські цінності, ідеї гуманізму, демократії, 
удосконалення самої людини, на розкриття 
сутності світу природи як середовища пере-
бування людини, яка повинна бути зацікав-
лена у збереженні її цілісності, чистоти, гар-

монії. Це передбачає вміння осмислювати 
екологічні явища, робити висновки про стан 
довкілля, розумно взаємодіяти з природними 
екосистемами. Важливими є досвід емоційно-
ціннісного ставлення людства до навколиш-
нього середовища, а саме почуття, мотиви, 
відношення, ціннісні орієнтації, переконання, 
на основі яких формується усвідомлення 
людиною свого місця у природному серед-
овищі та готовності до відповідної практич-
ної діяльності; наукові знання про доцільні 
способи діяльності у навколишньому серед-
овищі, які забезпечують раціональне при-
родокористування, підтримання здатності 
природи до самовідновлення; висвітлення 
економіко-екологічних проблем на глобаль-
ному, національному і місцевому рівнях, що 
передбачає ознайомлення із загальними та 
локальними проблемами довкілля, а також 
практичну участь у розв’язанні місцевих еко-
логічних проблем. Зрозуміло, що недооцінка 
будь-якої з цих складових негативно познача-
ється на результативності економіко-екологіч-
ної освіти.

З огляду на те, що в світі не існує ефек-
тивної системи економіко-екологічної освіти, 
яку можна б було без суттєвих змін взяти за 
основу, формування її в Україні відбувається 
на основі власного досвіду розробників з ура-
хуванням національних особливостей.
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Стаття присвячена вивченню особливостей екологічного оподаткування в Україні. Визначено сутність по-
няття екологічного податку, проаналізовано динаміку обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосфер-
не повітря, відходів, утворених на території України, та надходжень від сплати екологічного податку. Роз-
глянуто зарубіжний досвід екологічного оподаткування. Запропоновано шляхи вдосконалення екологічного 
законодавства в Україні.

Ключові слова: екологічний податок, навколишнє середовище, обсяг викидів, ресурсозберігальні техно-
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СПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья посвящена изучению экологического налогообложения в Украине. Определено понятие экологи-
ческого налога, проанализирована динамика объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, отходов, образованных на территории Украины, и поступлений от экологического налога. Рассмотрен 
зарубежный опыт экологического налогообложения. Предложены пути совершенствования экологического 
законодательства в Украине.
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Shvets Yu.A., Hryhorovich L.S. ECOTAX AS THE TOOL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS
The article is devoted to the investigation of ecological taxation in Ukraine. A concept of Ecotax is defined, a dy-

namics of volumes of emissions of pollutants into the atmospheric air, the generated waste on the territory of Ukraine 
and the revenues from the environmental tax are analyzed. The foreign experience of the ecological taxation is 
considered. Ways for improving the environmental legislation in Ukraine are proposed.

Key word: еcotax, environment, volume of emissions, resource-saving technologies, preferential taxation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Останніми роками природокорис-
тування та охорона навколишнього серед-
овища набули винятково важливого значення 
для забезпечення життєдіяльності і здоров’я 
людей. Одним із методів розв’язання про-
блеми забруднення навколишнього серед-
овища є регулювання процесів природоко-
ристування шляхом використання важелів 
та інструментів податкового механізму. Саме 
екологічний податок є державним інструмен-
том реалізації економіки природокористу-
вання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Екологічному податку та раціональному 
природокористуванню присвячено праці 
таких учених, як О.Є. Груздєв, І.В. Драган, 
О.А. Многодєтна, Л.Д. Тулуш. Ними було роз-

глянуто й розкрито вплив ресурсних платежів 
на збереження та раціональне використання 
природно-ресурсного потенціалу країни, про-
аналізовано екологічний податок, джерела 
фінансування природокористування. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – визначити сутність 
екологічного податку та його вплив на покра-
щення стану навколишнього середовища в 
Україні, розглянути зарубіжний досвід еко-
логічного оподаткування, дослідити аспекти 
екологічного законодавства в Україні, сфор-
мувати шляхи його вдосконалення задля під-
вищення ефективності функціонування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні екологічну ситуацію в Укра-
їні можна охарактеризувати як кризову, що 
проявляється у нагромадженні дуже шкідли-ЕК
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вих відходів виробництва, забрудненні пові-
тря, підземних та поверхневих вод, земель. 
Економіці України притаманна висока питома 
вага ресурсномістких та енергоємних техно-
логій. Причиною цього є низька екологічна 
свідомість та недосконалість екологічного 
законодавства.

Одним із інструментів охорони навколиш-
нього середовища є екологічний податок. 
Відповідно до Податкового кодексу України 
екологічний податок – це загальнодержавний 
обов’язковий платіж, що справляється з фак-
тичних обсягів викидів у атмосферне повітря, 
скидів у водні об’єкти забруднювальних речо-
вин, розміщення відходів, фактичного обсягу 
радіоактивних відходів, що тимчасово збері-
гаються їх виробниками, фактичного обсягу 
утворених радіоактивних відходів та фактич-
ного обсягу радіоактивних відходів, накопиче-
них до 1 квітня 2009 р. [1].

Екологічний податок справляється за такі 
види порушення природного середовища, як:

– викиди забруднювальних речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами забруднення. Найбільше стаціонарних 
джерел забруднення знаходиться на підпри-
ємствах металургійної, добувної, енергетич-
ної, нафтохімічної, будівельної та комуналь-
них галузей;

– скиди забруднювальних речовин без-
посередньо у водні об’єкти. Шкідливі компо-
ненти у водне середовище також попадають 
як зі стаціонарних, так і з пересувних джерел 
забруднення. Основними забруднювачами 
вод є комунальне господарство, морський 
та річковий транспорт, хімічні та нафтохімічні 
підприємства, енергетика;

– розміщення відходів. Найбільш шкідли-
вими відходами є продукти переробки атом-
них електричних станцій. Небезпечні відходи 
супроводжують лакофарбові та гальванічні 
процеси. Значні обсяги відходів утворюються 
під час видобування вугілля, виробництва 
хімічних добрив та в побуті;

– утворення радіоактивних відходів (вклю-
чаючи вже накопичені);

– тимчасове зберігання радіоактивних від-
ходів їх виробниками понад установлений 
особливими умовами ліцензії строк [1].

Із визначення зрозуміло, що метою 
податку є зниження обсягів викидів у навко-
лишнє середовище шляхом штрафних санк-
цій або ж мобілізація коштів до бюджетів різ-
них рівнів з метою фінансування витрат на 
охорону та раціональне використання при-
родних ресурсів.

Відповідно до дослідження, проведеного 
Центром екологічної політики та права при 
Єльському університеті, Україна у 2016 р. 
посіла 44 місце в рейтингу екологічної ефек-
тивності серед 180 країн світу. При цьому 
лише 144-те – за показником забрудненості 
повітря діоксидом азоту, що впливає на 
здоров’я людей і характеризує якість повітря 
(табл. 1) [2].

За даними, отриманими Державним комі-
тетом статистики України, загальний обсяг 
викидів забруднювальних речовин у повітря 
у 2010 р. становив 6678 тис. т, у 2011 р. – 
6877,3 тис. т., у 2012 р. – 6821,1 тис. т., 
у 2013  р. – 6719,8 тис. т., у 2014 р. – 
5346,2 тис. т., у 2015 р. – 4521,3 тис. т [2]. 
Із графіка видно, що за останні п’ять років 
обсяги викидів у повітря значно не зміни-
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Рис. 1. Обсяги викидів забруднювальних 
речовин в атмосферне повітря в Україні  

у 2010–2015 рр. [3]
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Рис. 2. Обсяги відходів, утворених  
на території України, за 2010–2015 рр. [3] 
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Рис. 3. Динаміка надходжень від екологічного 
податку за 2010–2016 рр., млрд. грн.
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лися (рис. 1). Причиною зменшення у 2014–
2015 рр. є неврахування території АР Крим.

Ситуація з відходами, утвореними на тери-
торії України, за 2010–2015 рр. нічим не від-
різняється (рис. 2). У 2010 р. – 8568,2 тис. т., 
у 2011 р. – 12 438,2 тис. т., у 2012 р. – 
10 238,7 тис. т., у 2013 р. – 10 311,8 тис. т, у 
2014 р. – 8451,4 тис. т., у 2015 р. – 8736,8 тис. т [3]. 

Надходження від екологічного податку 
останніми роками зменшуються (рис. 3). Най-
більший обсяг надходжень був у 2014 р. – 
4,8 млрд. грн., у 2015 р. він знизився вже 

до 2,7 млрд. грн., у минулому році становив 
2,8 млрд. грн.

Досвід застосування екологічного податку 
в зарубіжних країнах демонструє його ефек-
тивність. Політика держави приводить до 
зниження викидів у навколишнє середо-
вище, покращення його стану, застосування 
суб’єктами господарювання новітніх безвід-
ходних технологій, стимулює інноваційний 
розвиток держави. У табл. 2 наведено перелік 
зборів та екологічних платежів, що стягуються 
у країнах Європи.

Таблиця 2
Податки та платежі екологічного характеру, які застосовуються у країнах Європи

Назва податкового платежу

Країни

В
ел

ик
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ри
та

ні
я

Д
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ія

Н
ор
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гія

Ш
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я

Ч
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ія

Н
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Л
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я

П
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Н
ід

ер
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и

Ф
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нд

ія

С
ло

ве
ні

я

Податок за викиди вуглекислого газу + + + + +
Плата за забруднення води + + +
Податок за відходи та їх утилізацію + + + + + + + +
Податок за викиди транспортних засобів + + +
Податок за споживання енергії + + + + +
Податок на продукцію, що містить екологічно 
шкідливі речовини + + + + + + + +

Податок на упаковку (скло, метал, пластик) + + + +
Ліцензія на діяльність компаній, що представ-
ляють екологічний ризик +

Збір за вирубку дерев та насаджень +
Податок на теплові викиди +
Податки на експлуатацію автомобілів + + + + +
Податок/плата за викиди в атмосферу + + +
Збір на захист навколишнього середовища + +

Джерело: [7]

Таблиця 1
Позиції України за критеріями ефективності державної політики у сфері екології 
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’я
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ел
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ня

Стан здоров’я 
населення – 45

Ризик для здоров’я, пов’язаний із забрудненням навко-
лишнього середовища 45

Якість повітря – 
76

Якість повітря в домогосподарствах 38
Забруднення повітря (ризик для здоров’я від впливу 
забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом РМ 2.5) 89

Забруднення повітря (середній відсоток населення, вплив 
на здоров’я якого від забруднення повітря дрібнодисперс-
ним пилом РМ 2.5 вищий за пороговий)

120

Забруднення повітря (вплив на здоров’я населення 
забрудненості повітря діоксидом азоту) 144

Вода та саніта-
рія – 61

Небезпечні санітарні умови 75
Якість питної води 56

Джерело: [1]
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У європейських країнах також існують роз-
біжності в поглядах на екологічне оподатку-
вання. Це пов’язано з неоднаковим рівнем 
соціально-економічного розвитку, екологічної 
та соціальної свідомості [4].

Нині в зарубіжних країнах застосовують 
близько 500 різновидів екологічних подат-
ків. Відповідно до цільового спрямування їх 
поділяють на три групи. До першої відносять 
податки, що мають фіскальну функцію, вони 
підвищують доходи, спрямовані не тільки на 
покриття витрат екологічного регулювання, а 
й на поповнення бюджету. Друга група – це 
податки на покриття витрат, вони спрямовані 
на відновлення навколишнього середовища 
(плата за збір води, розміщення відходів 
тощо). До останньої групи належать стимулю-
вальні податки, які стягуються з метою зміни 
поведінки суб’єктів, що завдають збитків 
навколишньому природному середовищу, 
тобто «виховують» відповідальну поведінку.

Екологічний податок є правонаступником 
збору за забруднення навколишнього природ-
ного середовища.

У 2010 р. було прийнято Закон України 
«Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 
2020 року», який у правовій формі закріплює 
зобов’язання України щодо екологізації еко-

номіки та забезпечення екологічної безпеки 
(табл. 3) [5].

Для того щоб досягти вказаних цілей, Укра-
їні необхідно перейняти досвід розвинених 
країн. Розповсюдженою є практика плати за 
зворотні викиди – це економічний інструмент 
екологічної політики, що передбачає спря-
мування коштів зі спеціальних фонів підпри-
ємствам, які за рахунок науково-технічного 
прогресу змогли зменшити кількість шкідли-
вих викидів у навколишнє середовище. Це не 
лише приводить до зменшення викидів, але й 
заохочує до впровадження нових технологій 
на підприємствах. У Швеції плата за зворотні 
викиди дала змогу зменшити викиди в атмос-
ферне повітря на 50% [6].

Сьогодні плата за забруднення включа-
ється в собівартість продукції і фактично ком-
пенсується природокористувачу споживачем. 

Грамотно розроблений екологічний пода-
ток дасть змогу підприємству мінімізувати 
свої витрати одночасно з досягненням еконо-
мічної мети. За допомогою податку необхідно 
стимулювати витрати суб’єктів господарю-
вання на охорону навколишнього середовища 
до того ступеня, до якого вони можуть собі 
дозволити.

Також у більшості країн досить популяр-
ним є податок на екологічно шкідливу у спо-

Таблиця 3
Заплановані показники стратегії державної екологічної політики України  

на період до 2020 р. [5]
№  
з/п

Заходи з екологізації економіки та забезпечення  
екологічної безпеки України. Одиниці виміру

1 Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин стаціонар-
ними джерелами. на 25%

2 Встановлення нормативів вмісту забруднюючих речовин у від-
працьованих газах пересувних джерел Євро-5. –

3 Збільшення обсягу використання енергетичних джерел із низь-
ким рівнем викидів двоокису вуглецю. на 20%

4 Зниження рівня забруднення вод забруднюючими речовинами 
(органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору). на 15%

5 Збільшення площі заліснення території. до 17%
6 Рекультивація земель на площі. не менше 4,3 тис. га

7 Збільшення обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів 
як вторинної сировини. у 1,5 разу

8 Зменшення зберігання побутових відходів, що піддаються біо-
логічній деградації у відведених місцях. на 15%

9
Підвищення енергоефективності виробництва шляхом упрова-
дження ресурсозбереження в енергетиці й галузях, що спожива-
ють енергію та енергоносії.

до 50%

10 Збільшення обсягу використання відновлюваних і альтернатив-
них джерел енергії. до 55%

11 Збільшення частки земель, що використовуються в органічному 
сільському господарстві. до 7%
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живанні продукцію. На нашу думку, в Укра-
їні його також варто ввести. Це дасть змогу 
ефективніше реалізовувати економіку приро-
докористування.

За порушення з платників податків стя-
гуються штрафи. Необхідно змінити мето-
дику їх нарахування. Зараз розмір штрафу 
прив’язаний до неоподатковуваного мінімуму 
населення або стягується в абсолютних вели-
чинах. Для стимулювання зменшення викидів 
необхідно прив’язати його до розмірів еконо-
мічного збитку від порушення та можливих 
втрат підприємства-порушника на заходи з 
охорони навколишнього середовища.

Не варто забувати, що економічне пока-
рання не слугує стимулом для підприємниць-
кої діяльності. Потрібно заохочувати суб’єктів 
господарювання до екологічного виробництва 
на основі технологій, які передбачають раці-
ональне використання навколишнього серед-
овища і природних ресурсів.

Суб’єкти господарювання, які сплатили 
платежі за природні ресурси та викиди в 
навколишнє середовище, не отримують еко-
номічної підтримки для реалізації природоо-
хоронних заходів. Тому платники екологічних 
податків не зацікавлені ні у самій сплаті коштів 
для наповнення бюджету, ні у здійсненні при-
родоохоронних заходів.

Для чинного економічного механізму при-
родокористування характерна відсутність 
стимулювальних засад. Витрати на приро-
доохоронні заходи в декілька разів переви-
щують розмір екологічних платежів, тому під-
приємці скоріше поповнюватимуть бюджет, 
аніж упроваджуватимуть нові технології. Для 
покращення ситуації необхідно стимулювати 
зацікавленість суб’єктів господарювання у 
впровадженні ресурсозберігаючих технологій, 
випуску екологічно чистої продукції, викорис-
танні нешкідливої сировини.

В Україні екологічне оподаткування пере-
буває на етапі формування і потребує вдоско-
налення. Зокрема, необхідно:

– запровадити податок на продукцію, що 
містить екологічно небезпечні речовини;

– розробити систему пільгового оподатку-
вання для суб’єктів господарювання, які вико-
ристовують безвідходні, ресурсозберігаючі 
технології;

– ввести плату за зворотні викиди, що 
передбачає виплати зі спеціальних фондів 
підприємствам, які зменшили обсяги викидів 
у навколишнє середовище;

– змінити методику нарахування штрафів 
та підвищити їх розмір;

– зменшити ліміти викидів;
– підвищити збір за забруднення навко-

лишнього середовища, збільшивши плату за 
скидання одиниці маси забруднюючої речо-
вини до європейського рівня;

– ввести збір на захист навколишнього 
середовища [9].

Висновки з цього дослідження. Сьогодні 
однією з найважливіших проблем як України, 
так і всього світу є стан навколишнього серед-
овища та вичерпність ресурсів. За останні 
роки в Україні спостерігається негативна тен-
денція забруднення повітря та утворення від-
ходів суб’єктами господарювання. Екологіч-
ний податок є одним із інструментів держави 
у боротьбі з таким становищем. Запропоно-
вано змінити механізм нарахування, запрова-
дити податок на екологічно шкідливу у спожи-
ванні продукцію, прив’язати розмір штрафів 
до екологічного збитку, ввести збір на охорону 
навколишнього середовища.

Необхідно пам’ятати, що екологічний 
податок – це не лише чергове джерело над-
ходжень грошових коштів до бюджету, але і 
спосіб покращення умов життя населення, 
інструмент економіки природокористування.
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Механізм визначення рівня сталого  
соціально-екологічного розвитку житлово-комунального 

господарства регіону

Штогрин Г.С.
молодший науковий співробітник

Державної установи «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України»

Наявність протягом тривалого часу низки екологічних та економічних проблем розвитку житлово-кому-
нального господарства вказує на потребу наукових досліджень у сфері благоустрою, підвищення якості на-
дання послуг та покращення екологічної ситуації. Проаналізовано стан ефективного використання ресурсів, 
скорочення забруднень і побутових відходів, упровадження інноваційних енергоефективних та енергозбері-
гаючих технологій. Розроблено механізм визначення рівня сталого соціально-екологічного розвитку житлово-
комунального господарства регіону.

Ключові слова: екологізація, сталий розвиток, житлово-комунальне господарство, благоустрій, відходи.

Шторгин Г.С. МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

Наличие в течение длительного времени ряда экологических и экономических проблем развития жилищ-
но-коммунального хозяйства указывает на необходимость научных исследований в сфере благоустройства, 
повышения качества предоставления услуг и улучшения экологической ситуации. Проанализировано со-
стояние эффективного использования ресурсов, сокращение загрязнений и бытовых отходов, внедрение 
инновационных энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Разработан механизм определения 
уровня устойчивого социально-экологического развития жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Ключевые слова: экологизация, устойчивое развитие, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустрой-
ство, отходы.

Shtogrun G.S. THE MECHANISM OF DETERMINING THE LEVEL OF SUSTAINABLE SOCIAL AND ENVIRON-
MENTAL DEVELOPMENT HOUSING REGION

The presence for a long time of a number of environmental and economic problems in the development of hous-
ing and communal services points to the need for scientific research on the features of improvement, improving the 
quality of service provision and improving the environmental situation. The state of effective use of resources, re-
duction of pollution and domestic wastes, introduction of innovative energy-efficient and energy-saving technologies 
is analyzed. A mechanism has been developed for determining the level of sustainable social and environmental 
development of the housing and communal services in the region.

Key words: greening, sustainable development, housing and communal services, landscaping, waste.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний етап економічного розви-
тку регіональних економічних систем харак-
теризується зростанням негативного антро-
погенного впливу на навколишнє природне 
середовище. Загострення глобальних про-
блем супроводжується екологічними обме-
женнями економічного зростання. Зазначені 
тенденції мають місце і в житлово-комуналь-
ному господарстві, основне завдання якого – 
створення належних умов проживання насе-
лення з мінімальним негативним впливом 
на компоненти навколишнього середовища. 
Перед суб’єктами, що приймають управлінські 
рішення, постає актуальне питання – форму-
вання набору дієвих інструментів забезпе-

чення соціально-екологічного розвитку жит-
лово-комунального господарства, який би 
відповідав критеріям сталості необхідності 
задоволення попиту населення у якісному, 
надійному та безперебійному наданні послуг 
життєзабезпечення з урахуванням природо-
ресурсних обмежень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теорії сталого розвитку, еко-
номічного механізму природокористування, 
взаємозв’язку економічних, екологічних та 
соціальних проблем, стимулювання екологі-
зації господарської діяльності, формування 
екологоорієнтованої економіки присвячені 
праці О. Веклич [1], В. Голяна [2], М. Хвесик 
[3] та ін. Проблематика функціонування жит-ЕК
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лово-комунального господарства досліджу-
валась такими науковцями, як І. Кінаш [4],  
Ю. Манцевич [5] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вищенаведені дослі-
дження потребують подальшого поглиблення 
та доопрацювання у контексті сталого розви-
тку з урахуванням сучасних умов господарю-
вання.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є виявлення 
соціоекологічних та економічних проблем 
житлово-комунального господарства регіону 
та визначення шляхів поліпшення ситуації з 
урахуванням проблематики цієї галузі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Екологізація економіки є складовою 
частиною сталого регіонального розвитку. 
Головний напрям екологізації соціально-еко-
номічного розвитку суб’єктів ЖКГ полягає 
у покращенні функціонування сфери жит-
лово-комунального господарства за рахунок 
ефективного використання ресурсів, скоро-
чення забруднень і побутових відходів, упро-
вадження інноваційних енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій. Таким чином, 
рівень екологізації можна оцінювати за допо-
могою показників інтенсивності забруднень 
побутовими та подібними відходами, забезпе-
ченості населення житлом, благоустрою жит-
лового фонду, використання водних ресурсів, 
застосування науково-технічних досягнень. 
Тобто під рівнем екологізації суб’єктів ЖКГ 
варто розуміти комплексну характеристику 
або оцінку соціально-екологічного розвитку 
загалом.

За рівнем екологізації можна також оці-
нювати організацію процесу стимулювання 
соціально-екологічного розвитку ЖКГ. Дедалі 
більше значення інтегрального індексу в 
динаміці свідчить про підвищення ефектив-
ності такого стимулювання та екологічного 
розвитку на регіональному рівні.

Для визначення інтегрального показника 
екологізації економіки регіону пропонується 
аналізувати в динаміці 16 базових показників, 
що характеризують екологічний та соціаль-
ний розвиток регіональних ЖКГ.

Із цією метою використовуються показники, 
наведені в офіційній статистичній інформації 
або розраховані на її основі. Під час визна-
чення показників інтенсивності забруднень у 
суб’єктах країни враховується міжрегіональна 
диференціація з огляду на площу терито-
рії, рівень валового регіонального продукту 
(ВРП), кількість населення. Таким чином, для 

розрахунку індексу використано такі показ-
ники, як:

– забезпеченість населення житлом у роз-
різі регіонів у середньому на одну особу, м2 
загальної площі;

– питома вага старих житлових будинків у 
загальній кількості всіх житлових будинків, %;

– питома вага загальної площі старих жит-
лових будинків у загальній площі всіх житло-
вих будинків, %;

– питома вага аварійних житлових будинків 
у загальній кількості всіх житлових будинків, 
%;

– питома вага загальної площі аварійних 
житлових будинків у загальній площі всіх жит-
лових будинків, %;

– питома вага квартир, обладнаних водо-
проводом, каналізацією, опаленням, газом, 
гарячим водопостачанням кожна окремо, %;

– об’єм використання свіжої води на побу-
тово-питні потреби по регіонах, млн м³;

– використання свіжої води на побутово-
питні потреби в розрахунку на одну особу,  
л/добу;

– об’єм скидання зворотних вод у поверх-
неві водні об’єкти по регіонах, млн м³;

– утворення побутових та подібних відходів 
по регіонах, тонн;

– утворення побутових та подібних відходів 
у розрахунку на одну особу, кг;

– валовий регіональний продукт у розра-
хунку на одну особу (у фактичних цінах), грн.

Усі названі показники мають позитивний 
або негативний вплив на еколого-економіч-
ний розвиток території. Тому на другому етапі 
оцінки рівня екологізації суб’єктів країни для 
кожного показника визначається еталонний 
регіон, який має найкраще фактичне значення 
критерію (максимальне або мінімальне), що 
приймається за одиницю. Далі виконується 
порівняльний аналіз за частковим співвід-
ношенням провідного регіону з іншими за 
такими формулами:
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 – найкраще максимальне і міні-
мальне значення n-базового показника;

In
i – оцінка рівня розвитку і-го регіону щодо 

провідного за n-м показником.
Після цього розраховується середньоа-

рифметичне значення індексів базових показ-
ників по кожному досліджуваному регіону, за 
результатами яких здійснюється ранжування 
територій за рівнем зменшення. На заключ-
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ному етапі здійснюється інтерпретація отри-
маних даних за рівнем екологізації суб’єктів, 
у якій виділяються регіони з різним рівнем 
соціально-екологічного розвитку, а саме за 
значенням індексу: від 0,000 до 0,200 – дуже 
низький; від 0,201 до 0,400 – низький; від 
0,401 до 0,600 – середній; від 0,601 до 0,800 – 
вищий середнього; від 0,801 до 1,000 – висо-
кий рівень.

Запропонована методика визначення рівня 
соціально-екологічного сталого розвитку жит-
лово-комунального господарства апробо-
вана 2010 р. на прикладі 24 областей, АРК, 
м. Київ та Севастополь та 2014 р. – крім АРК 
та м. Севастополь у зв’язку з відсутністю ста-
тистичних даних.

Однією з гострих екологічних проблем роз-
витку ЖКГ в Україні є поводження із твердими 
побутовими відходами. У 2014 р. показник 
зібраних відходів становив 250 кг на рік на 
одну особу, а їхньої загальної маси – 10,8 млн 
т, які захоронюються на 6 тис. сміттєзвалищ і 
полігонів загальною площею понад 9 тис. га. 
Негативною тенденцією є те, що серед побу-
тових відходів збільшується частка таких, які 
не піддаються швидкому розкладу та потре-
бують значних площ для зберігання. 

Упродовж останніх років обсяги будівни-
цтва житла в Україні мають нестійку тен-
денцію. Якщо 2007 р. введено в експлуата-
цію 35 903 житлові будівлі, 2009 р. – 12 748, 
2012 р. – 35 677, то 2015 р. – 50 921. На поча-
ток 2014 р. в Україні із загальної площі жит-
лового фонду 94,8% припадало на житлові 
будинки. Як уже зазначалося, в експлуатації 
перебуває житло в аварійному стані. У бага-
тьох областях вік житла перевищує 50 років. 
Так, у Черкаській, Харківській, Запорізькій, 
Миколаївській областях близько 30% жит-
лових будинків споруджені у 1950-х роках 
і раніше, у Закарпатській та Івано-Франків-
ській – 18–20% такого житла у кожній. 

Негативним фактором впливу на довкілля 
та якість водних ресурсів залишається ски-
дання у водойми забруднених стоків, обсяг 
яких щорічно в Україні становить понад 
1,5 млрд м³, з яких 20% не проходили очистку. 
У більшості підприємств промисловості та 
комунального господарства скид забруднюю-
чих речовин істотно перевищує встановлений 
гранично допустимий рівень. Основними при-
чинами скидання забруднених стоків житлово-
комунальної сфери у поверхневі водойми 
є нестача у переважної кількості населених 
пунктів країни централізованого водовідве-
дення, низька якість очищення зворотної води 
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та незадовільний стан функціонуючих очис-
них споруд. Рівень забезпечення населення 
централізованим водовідведенням у всіх регі-
онах держави значно нижчий, ніж водопос-
тачанням, зокрема 345 селищ міського типу, 
95% сільських населених пунктів не оснащені 
централізованими системами каналізації, а в 
187 міських населених пунктах очисні каналі-
заційні споруди працюють неефективно. До 
того ж значна їх частина знаходиться в ава-
рійному стані (до водойм щодоби потрапляє 
понад 12 тис. м³ неочищених і недостатньо 
очищених стічних вод). 

Потребує уваги проблема водопостачання 
у сільській місцевості, адже 442 сільських 
населених пункти користувались привозною 
водою (або 0,8% загальної кількості насе-
лення). Найбільше таких населених пунктів 
налічується у Дніпропетровській (154), Мико-
лаївській (114) та Запорізькій (80) областях.

Традиційно для ділянок сільської забудови 
характерна ситуація, коли за кілька метрів від 
джерела питної води облаштовані вигрібні 
ями, які отруюють воду нітратами та хворо-
ботворними бактеріями.

Однією з найгостріших проблем у ЖКГ є 
економія енергії та енергоносіїв у житловому 
фонді, вирішити яку можливо за рахунок опти-
мізації системи централізованого опалення, 
котра витрачає теплову енергію неекономно. 
Так, нині втрати води в мережах становлять 
50%, теплової енергії – близько 30%, електро-
енергії в мережах – до 20%, природного газу – 
близько 5% [6, с. 67]. Порівняно із країнами 
ЄС витрати енергії для опалення в Україні у 
2–3 рази вищі [7]. За оцінками вітчизняних 
учених [8] потенціал економії електроенер-
гії в будинках і спорудах дорівнює 50–65%, а 
теплової енергії – близько 50%. 

Основою сталого розвитку ЖКГ є впрова-
дження енергоефективних технологій. Варто 
зазначити, що за підтримки Держінформнауки 
Інститут технічної теплофізики НАН України 
розробив повний комплект робочої докумен-
тації на серійне виробництво водогрійного 
газового котла теплопродуктивністю 1,25 МВт 
з утилізатором теплоти вихідних газів. Виго-
товлений дослідний зразок уже встановлено 
в котельній одного з житлових масивів Київ-
ського району м. Харків та успішно проведено 
його теплотехнічні випробування. Зважа-
ючи на те, що нині в Україні діє майже 8 тис. 
застарілих котлів опалення, їх можна було б 
замінити новими цієї конструкції, що в масш-
табах держави забезпечить щорічну економію 
1,6 млрд грн. [9].
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Наводимо фактичні значення і порівняль-
ний аналіз основних показників, що характе-
ризують соціально-екологічний сталий розви-
ток ЖКГ регіонів (таблиці 1, 2, 3, 4). 

 Висновки з цього дослідження. Як свід-
чать результати інтегральної оцінки екологіза-
ції ЖКГ, незначне поліпшення соціально-еко-
логічного розвитку спостерігалося у Вінницькій, 
Луганській і Чернівецькій областях, що дає 
підстави стверджувати про ефективність сти-
мулювання сталого соціально-екологічного 
сталого розвитку ЖКГ цих територій, тобто 
успішну реалізацію концепції сталого розвитку 
на регіональному рівні. У всіх інших регіонах 
відбулося зниження інтегрального індексу, що 
спричинило погіршення рівня екологізації роз-
витку житлово-комунального господарства. 
Отже, у Волинській, Дніпропетровській, Доне-
цькій, Житомирській, Закарпатській, Запо-
різькій, Івано-Франківській, Київській, Кірово-
градській, Львівській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопіль-
ській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, 
Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ 
спостерігається процес деекологізаціі діяль-
ності. Це потребує негайного розроблення та 
реалізації комплексу стимулювальних заходів 
для переходу цих суб’єктів країни до екологоо-
рієнтованого розвитку економіки. 

Нині в ЖКГ реформування здійснюється 
шляхом розроблення цільових державних і 
регіональних програм. Так, урядом запрова-
джено програму з утеплення житла, згідно з 
якою передбачено відшкодування 30% суми 
кредиту (але не більш ніж 14 тис. грн) для 
фізичних осіб на впровадження енергоефек-
тивних заходів та 40% суми кредиту (але не 
більше як 14 тис. грн. у розрахунку на одну 
квартиру) – для ОСББ та ЖБК. Так, ста-
ном на 18.01.2016 р. обсяг виданих кредитів 
ОСББ/ЖБК на придбання енергоефективного 
обладнання у Волинській області становив 
3,63 млн грн., у Львівській – 1,74, Київській та 
столиці – 1,11 млн грн. [10].

Використання енергоефективних техно-
логій у ЖКГ не може не торкатися еколо-
гічних питань, адже останнім часом відбу-
вається швидка зміна клімату і порушення 
природного балансу навколишнього природ-
ного середовища через діяльність людини та 
інтенсивне використання традиційних видів 
палива. Тому одним із пріоритетних напря-
мів зменшення негативного впливу антропо-
генної діяльності на довкілля є застосування 
біологічних видів палива у ЖКГ. Позитивною 
тенденцією є те, що 2015 р. 30 тис. котелень 
(28%) працювали на альтернативних джере-
лах енергії [11]. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Волинська область розташована на 
крайньому північному заході України, на пере-
хресті важливих транспортних шляхів зі Схід-
ної Європи у Західну, що особливо важливо 
для розвитку зв’язків із різними країнами світу.

Волинь – єдиний регіон України, що має 
кордон із країнами Європейського та Митного 
союзів. 

На півночі Волинська область межує із 
Брестською областю Республіки Білорусь 
(протяжність кордону – 205 км), на сході – з 
Рівненською областю (410 км), на півдні – зі 

Львівською областю (125 км), на заході – з 
Холмським і Замостським воєводствами Рес-
публіки Польща (135 км). 

Територія Волині становить 20,1 тис. км2 
(3,3% території України), простягається з пів-
ночі на південь на 187 кілометрів, а із заходу 
на схід – на 163 кілометри. 

Шляхом критичного аналізу наукових 
публікацій, статистичних даних, нормативних 
документів тощо в роботі визначено спектр 
демографічних та геоекономічних проблем-
них питань, окреслено коло соціальних та 
економічних проблем, властивих сучасним Д
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територіальним системам Волинської області 
та іншим територіям. 

Напрацювання нових підходів і відносин 
між соціумом та економічним потенціалом і 
формування при цьому нового економічного 
механізму господарювання зумовлено роз-
витком та збалансованим функціонуванням 
промислового й агроресурсного потенціалу в 
області.

Сьогодні наука, як і вся територіальна гро-
мада, повинна вирішити важливі завдання 
трансформації демографічних та економіч-
них проблем таким чином, щоби, з одного 
боку, підвищити продуктивність господарства, 
повністю задіяти наявний працересурсний 
потенціал, зменшити рівень соціальної, демо-
графічної та екологічної напруги.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемі структурної модернізації наці-
ональної та регіональної економіки і форму-
ванню ефективної демографічної політики 
присвячено дослідження відомих вітчизняних 
учених, таких як О.І. Шаблій, Л.С. Дорошенко, 
С.Г. Стеценко, В.В. Безуглий, С.В. Козинець та 
ін. Аналіз цих досліджень свідчить, що окрес-
лені наукові підходи вражають своєю розмаї-
тістю. Але, незважаючи на значущість, комп-
лексність цих робіт, ґрунтовні дослідження 
питань формування сталого геоекономічного 
та демографічного розвитку прикордонних 
регіонів необхідно продовжувати.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Досліджуючи напрями оптимізації 
структури регіональної економіки, які забез-
печать підвищення конкурентних позицій регі-
ону на державному та європейському ринку в 
умовах інтеграційних перетворень, необхідно 
визначити умови, чинники і можливості гео-
економічного та демографічного сталого роз-
витку Волинської області.   

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Населення області на 1 січня 2014 р. 
становило 1041,3 тис. осіб (2,3% населення 
України), у тому числі 543,7 тис. осіб (або 
52,2 відсотка) міського та 497,6 тис. осіб (або 
47,8 відсотка) сільського населення.

Майже 72 відсотки населення сконцен-
тровано у центральних і південних районах 
області, де щільність сягає 76 осіб на 1 км2 
(у середньому по Україні – 75 осіб). Північна 
частина Волині заселена рідше – 22–36 осіб 
на 1 км2, а в середньому по області цей показ-
ник становить 52 особи на 1 км2. 

Серед регіонів області найбільш густозасе-
лене м. Луцьк (5 тис. осіб на 1 км2), найменш – 
Турійський район (22 особи на 1 км2). 

Станом на 1 січня 2014 р. у Волинській 
області – 1087 поселень, у тому числі місь-
ких – 33, сільських – 1054.

Адміністративно-територіальний устрій 
області загалом типовий для України. Райони 
області у своїй більшості близькі за терито-
рією, проте суттєво відрізняються за чисель-
ністю населення та його щільністю.

Впродовж 1989–2013 рр. населення області 
скоротилося лише на 1,9 відсотка (по Україні 
чисельність населення впродовж двох між-
переписних періодів скоротилася на 6,3%), 
відбувся перерозподіл кількості міського та 
сільського населення – збільшення чисель-
ності міського населення на 4,9 відсотка та 
зменшення кількості сільського населення на 
8,4 відсотка. 

За міжпереписний період (1989 та 2002 рр.) 
чисельність (наявного) населення області 
зменшилася на 0,5 тис. осіб. 

Зменшення кількості населення мало 
місце у переважній більшості регіонів країни, 
за винятком Волинської, Закарпатської, Рів-
ненської областей та м. Києва, де цей показ-
ник залишився практично на рівні 1989 р. 

В області спостерігається міграційне скоро-
чення чисельності населення. Так, з 1994 по 
2008 р. чисельність населення області змен-
шувалась за рахунок як природного скоро-
чення, так і від’ємного міграційного сальдо. 
При цьому міграційне скорочення було значно 
меншим за природне скорочення населення.

Виїзд жителів за межі області проявлявся 
у зменшенні населення до 2007 р. У подаль-
шому під впливом позитивних змін соціально-
економічного розвитку області в регіоні від-
бувалось зменшення величини міграційного 
руху.

Якщо у 2002 р. природне та міграційне 
скорочення населення становило відповідно 
–3,1 та –1,9 тис. осіб, то у 2015 р. природний 
приріст населення становив 1,0 тис. осіб, а 
міграційний приріст – 0,3 тис. осіб (табл. 1).

Область у своєму складі має 16 адміні-
стративних районів, 11 міст, 22 селища місь-
кого типу, 1054 сільських населених пункти та 
4 міста обласного підпорядкування. 

Понад 70 відсотків міського населення 
зосереджено в містах обласного підпоряд-
кування – Луцьку, Володимирі-Волинському, 
Ковелі та Нововолинську.

Динаміка рівня урбанізації загалом по 
області та в розрізі адміністративних районів 
наведена нижче в таблиці 2. 

При цьому варто відзначити, що питома 
вага міського населення дещо нижча за 
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середньоукраїнські показники (69% по Укра-
їні та 52,2% по Волинській області), а сіль-
ського – вища, що характерно для областей з 
переважно аграрним профілем спеціалізації. 

Рівень урбанізації Закарпатської області – 
37 відсотків, Чернівецької та Івано-Франків-
ської – 43 відсотки, Тернопільської – 44 відсо-
тки, Рівненської – 48 відсотків (табл. 3).

Таблиця 1
Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць у містах і районах
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міста
селища 
міського 

типу

сільські 
населені 
пункти

одиниць

Волинська область 1041,3 20 144 100,0 51,7 11 22 1054 379
м. Луцьк 216,1 42 0,2 5144,7 1 – – –
м. Володимир-
Волинський 39,0 17 0,1 2292,0 1 – – –
м. Ковель 69,0 47 0,1 2292,0 1 – – –
м. Нововолинськ 58,1 17 0,1 3416,1 1 1 – –
райони
Володимир-Волинський 25,6 1039 5,1 24,7 1 – 77 20
Горохівський 52,4 1122 5,6 46,7 2 2 90 36
Іваничівський 32,4 645 3,2 50,2 – 1 58 23
Камінь-Каширський 63,4 1747 8,7 36,3 1 – 64 31
Ківерцівський 63,9 1414 7,0 45,2 1 2 72 24
Ковельський 40,4 1723 8,6 23,4 – 2 91 28
Локачинський 22,5 712 3,5 31,7 – 1 53 19
Луцький 62,1 973 4,8 63,8 – 2 83 29
Любешівський 56,0 1450 7,2 24,9 – 1 46 20
Любомльський 39,6 1481 7,4 26,8 1 1 68 22
Маневицький 54,9 2265 11,2 24,3 – 2 69 30
Ратнівський 52,1 1437 7,1 36,2 – 2 67 22
Рожищенський 39,8 928 4,6 42,9 1 1 66 28
Старовижівський 30,6 1121 5,6 27,3 – 1 46 19
Турійський 26,4 1205 6,0 21,9 – 2 74 20
Шацький 16,9 759 3,8 22,3 – 1 30 8

Таблиця 2
Динаміка рівня урбанізації

Роки Всього населення,  
тис. чол.

у тому числі Рівень урбанізації, 
%міське сільське

1989 1061,2 518,2 543,0 48,8
2002 1060,7 533,2 527,5 50,3
2006 1040,4 527,2 513,2 50,7
2010 1036,7 535,4 501,3 51,6
2011 1037,1 537,0 500,1 51,8
2012 1038,6 539,1 499,5 51,9
2013 1040,0 541,5 498,5 52,1
2014 1041,3 543,7 497,6 52,2
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Таблиця 3
Рівень урбанізації Волинської області в розрізі адміністративних районів
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Область 1060,7 533,2 527,5 50,3 1041,3 543,7 497,6 52,2
Райони
Володимир-Волинський* 66,6 40,6 26,0 61,0 64,6 41,2 23,4 63,8
Горохівський 57,1 15,1 42,0 26,4 52,4 15,0 37,4 28,6
Іваничівський* 94,8 65,7 29,1 69,3 90,5 64,9 25,6 71,7
Камінь-Каширський 61,9 10,8 51,1 17,4 63,4 12,2 51,2 19,2
Ківерцівський 66,4 25,7 40,7 38,7 63,9 24,0 39,9 37,6
Ковельський* 109,4 74,7 34,7 68,3 109,4 77,6 31,8 70,9
Локачинський 25,3 4,1 21,2 16,2 22,5 3,9 18,6 17,3
Луцький* 264,9 214,5 50,4 81,0 278,2 222,2 56,0 79,9
Любешівський 36,8 5,6 31,2 15,2 36,1 5,8 30,3 16,1
Любомльський 43,3 13,6 29,7 31,4 39,6 13,3 26,3 33,6
Маневицький 57,3 14,2 43,1 24,8 54,9 14,7 40,2 26,8
Ратнівський 52,6 13,1 39,5 24,9 52,1 14,2 37,9 27,3
Рожищенський 42,9 15,4 27,5 35,9 39,8 15,2 24,6 38,2
Старовижівський 34,1 5,3 28,8 15,5 30,6 5,3 25,3 17,3
Турійський 29,1 9,1 20,0 31,3 26,4 8,9 17,5 33,7
Шацький 18,2 5,7 12,5 31,3 16,9 5,3 11,6 31,4

* З урахуванням чисельності міст обласного значення – Володимира-Волинського, Нововолинська, Ковеля та Луцька.

Таблиця 4
Місце Волинської області у господарському комплексі України 

Показники Роки
2005 2008 2013

Питома вага у валовому регіональному продукті, %* 1,48 1,34 1,37
   Місце серед регіонів України 24 24 24
Питома вага у реалізованій промисловій продукції, % 1,2 0,9 0,9
   Місце серед регіонів України 22 21 23
Питома вага у валовій продукції сільського господарства, % 2,8 2,6 2,5
   Місце серед регіонів України 19 21 22
Питома вага в експорті товарів, % 1,0 0,7 1,0
   Місце серед регіонів України 18 19 14
Питома вага в імпорті товарів, % 2,6 1,5 1,4
   Місце серед регіонів України 7 11 11
Питома вага в обсягу інвестицій в основний капітал, % 1,2 1,5 1,2
   Місце серед регіонів України 22 21 18
Питома вага в обсягу прямих іноземних інвестицій, % 1,3 0,8 0,6
   Місце серед регіонів України 14 15 17
Питома вага у роздрібному товарообороті, % 1,9 1,7 1,9
   Місце серед регіонів України 19 20 15
Питома вага регіону за чисельністю населення, % 2,2 2,3 2,3
   Місце серед регіонів України 25 24 23
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Нерівномірність розміщення виробничого 
комплексу по території області знайшла своє 
відображення на рівні урбанізації окремих 
районів. Найбільший рівень урбанізації – в 
Луцькому районі, високим рівнем урбанізації 
відзначаються Ковельський, Іваничівський 
та Володимир-Волинський райони, які є про-
мислово зорієнтованими. Рівень урбанізації 
районів із переважним аграрним напрямом 
розвитку вирізняється показниками, нижчими 
за середньообласні. 

Низька урбанізація та низька щільність 
населення передусім периферійних районів 
створює додаткові проблеми регіонального 

розвитку, пов’язані з обмеженістю трудових 
ресурсів, розпорошенням органів та закладів, 
що надають послуги місцевому населенню.

Упродовж 1989–2013 рр. населення 
області скоротилося лише на 1,9 відсотка, а 
починаючи з 2006 р. чисельність населення 
зростає, в основному, за рахунок природного 
приросту.

У геоекономічному просторі України 
Волинська область посідає важливе місце, 
що зумовлено зручним транспортно-геогра-
фічним положенням регіону, зосередженням 
тут значного природно-ресурсного, трудового 
та економічного потенціалу, особливостями 

Таблиця 5
Основні показники економіки України та Волинської області у розрахунку  

на 1 особу населення

Показники Роки
2005 2008 2013

Валовий регіональний продукт, грн.
Волинська область 6285 12 340 19 249*
Україна 9372 20 495 32 002*
Місце серед регіонів України 19 19 22
Обсяг промислової продукції, грн. 
Волинська область 5158 8963 9802
Україна 9947 20 331 24 333
Місце серед регіонів України 16 15 23
Обсяг продукції сільського господарства, грн. (у порівняних цінах 2010 року)
Волинська область 4805 4965 6097
Україна 3813 4357 5559
Місце серед регіонів України 11 11 12
Обсяг експорту товарів, дол. США 
Волинська область 269 449 604
Україна 730 1451 1394
Місце серед регіонів України   
Обсяг імпорту товарів, дол. США 
Волинська область 638 1262 1046
Україна 769 1854 1694
Місце серед регіонів України  
Обсяг інвестицій в основний капітал, грн. 
Волинська область 1140,1 3376 3206
Україна 1983,9 5058 5909
Місце серед регіонів України 17 18 17
Обсяг прямих іноземних інвестицій, дол. США 
Волинська область 109 211 327
Україна 349 774 1284
Місце серед регіонів України 12 7 17
Обсяг роздрібного товарообороту, грн. 
Волинська область 1759 4155 7847
Україна 2003 5338 9436
Місце серед регіонів України 9 14 10

* 2012 рік.
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історичного та територіального розвитку її 
господарства. 

За чисельністю наявного населення 
Волинська область займає 23 місце в Україні 
(менше – у Кіровоградській (987,6 тис. осіб) 
та Чернівецькій (908,5 тис. осіб) областях) та 
18 місце серед регіонів – за щільністю насе-
лення у розрахунку на 1 км2. 

Населення області на 1 січня 2014 р. ста-
новило 1041,2 тис. осіб (2,3% населення 
України). 

Щільність населення становить 52 особи 
на 1 км2, що значно менше за середній показ-
ник по країні (75 осіб на 1 км2), майже удвічі 
менше, ніж у Закарпатській (98 чол.) та Івано-
Франківській (99 чол.), у 2,2 раза – ніж у Львів-
ській (116 чол.) та Чернівецькій областях, 
у 1,5 раза – від Тернопільської, на 21,2 та 
10,3 відсотка – від Хмельницької (63 чол.) та 
Рівненської (58 чол.) областей. Серед облас-
тей Західного регіону область випереджає 
лише Житомирську область (42 чол. на 1 км2). 

Питома вага реалізації інноваційної продук-
ції області у загальнодержавному обсязі серед 
областей Західного регіону за 2013 р. стано-
вила 0,8 відсотка – і це четверте місце (у Закар-
патській області – 3,8 відсотка, Івано-Франків-
ській – 2,5 відсотка, Львівській – 2,4 відсотка, 
Тернопільській – 0,4 відсотка, Рівненській 
та Чернівецькій областях – по 0,3 відсотка). 
Таким чином, внесок області в інновацій-
ний розвиток країни є досить посереднім. 

Волинська область може бути кваліфі-
кована як аграрно-індустріальний регіон, 
питома вага промислового виробництва якого 
у 2013 р. становила 0,9 відсотка від обсягу 
промисловості країни. За цим показником 
область займає лише 23 місце серед інших 
регіонів (табл. 4). 

Незважаючи на низьку частку реалізованої 
промислової продукції Волинської області в 
загальнодержавному обсязі, частка регіону у 
складі окремих видів діяльності вагоміша за 
середньообласний показник. На підприєм-
ствах області у 2013 р. вироблено 92 відсо-
тки загальнодержавного обсягу електричних 
трансформаторів, більше половини (53,5 від-
сотка) кетчупів та томатних соусів, третя 
частина майонезу та емульгованих соусів, 
12,2 відсотка замороженого м’яса великої 
рогатої худоби, 21,2 відсотка деревостружко-
вих плит та подібних плит з деревини, 12  від-
сотків меблів для офісів і підприємств торгівлі.  

Об’єктивне визначення місця та ролі 
області в країні було б неповним без аналізу 
основних показників функціонування еко-

номіки, приведених у розрахунку на 1 особу 
населення. Значною мірою вони підтверджу-
ють виявлені особливості розвитку області, 
роблять їх більш рельєфними. 

Так, у 2013 р. обсяг промислового вироб-
ництва у розрахунку на 1 особу населення 
в області був майже у 2,5 раза нижчим за 
середньодержавний показник. Натомість про-
дукція сільського господарства – більша на 
10 відсотків. Однак у 2005 р. така диферен-
ціація становила 2 рази та 26 відсотків, що 
свідчить про нижчі темпи розвитку економіки 
регіону порівняно з середніми показниками по 
Україні. Про це свідчать і показники валового 
регіонального продукту у розрахунку на одну 
особу. Вищим порівняно з Україною був темп 
зростання обсягу експорту товарів (2,2 раза 
по області, 1,9 раза – по Україні) (табл. 5).

Важливим моментом покращення еконо-
мічного стану регіону є основні планувальні 
документи території.

Окрім Стратегії економічного і соціаль-
ного розвитку Волинської області на період 
до 2020 р. базовим планувальним докумен-
том території є Схема планування території 
Волинської області (перспективний комплек-
сний просторовий план до 2031 р.), яка роз-
роблена у 2010 р. авторським колективом 
інституту «Діпромісто» та науковцями  про-
відних вузів області. Головною метою роз-
робки схем планування території областей у 
сучасних умовах є створення перспективної 
програми використання території області на 
основі її оптимальної організації, яка б від-
повідала розвитку як регіону, так і України 
загалом. Схема планування території області 
передбачає створення планувальної основи 
для раціонального використання території, 
визначення пріоритетів розвитку господар-
ського комплексу та інженерно-транспортної 
інфраструктури, охорони довкілля, охорони 
здоров’я населення, збереження пам’яток 
історії та культури. 

Зважаючи на важливість розроблення схем 
планування усіх територіальних одиниць, 
за рахунок виділених у 2012 р. з обласного 
бюджету коштів у сумі 370,8 тис. грн. відпо-
відно до Регіональної програми розроблення 
планувальної документації в області виготов-
лені цифрові векторні карти М1:10000 (під-
основа для розроблення схем планування 
територій всіх районів області) для Ковель-
ського, Старовижівського та Іваничівського 
районів, протягом 2013 р. – Ківерцівського, 
Луцького, Рожищенського, Турійського та 
Шацького районів. 
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У 2014 р. кошти обласного бюджету в 
сумі 1890,4 тис. гривень були спрямовані 
на завершення робіт зі створення цифро-
вої карти Володимир-Волинського, Горохів-
ського, Камінь-Каширського, Любешівського, 
Любомльського та Ратнівського районів.

Висновки з цього дослідження. Для роз-
роблення шляхів покращення взаємозв’язків 
між суспільством і економікою у статті при-
ведений комплекс виконаних досліджень, що 
розкривають суть взаємозв’язку демографіч-
ного та геоекономічного потенціалу, дають 
йому наукову оцінку та представляють тео-
ретично-прикладні основи, підходи і способи, 
схеми планування території областей у сучас-
них умовах. В області забезпечено позитивну 
динаміку розвитку економічно активного насе-
лення. Якщо у 2005 р. чисельність економічно 
активного населення становила 471,8 тис. 
осіб, то у 2013 р. – 483,6 тис. осіб.

Пропозиція робочої сили за цей період 
зросла на 2,5 відсотка.

Позитивна динаміка зайнятого населення 
в області спостерігається з 2005 р. Еконо-
мічною діяльністю в регіоні зайнято понад 
90 відсотків економічно активного населення. 
Зокрема, у 2011 р. – 440,1 тис. осіб (91,7%), у 

2012 р. – 442,8 тис. осіб (91,9%), у 2013 р. – 
445,7 тис. осіб (92,2%). 

Тенденція останніх років свідчить про 
стабілізацію ситуації в демографічній сфері 
(зокрема, зростання чисельності населення, 
покращення міграційного балансу), а також 
збільшення зайнятих економічною діяльністю, 
зменшення кількості безробітних та зростання 
економічної активності населення у регіоні.

Незважаючи на зниження коефіцієнта 
народжуваності у 2015 р. порівняно з 2012 р., 
у Волинській області цей показник вищий, ніж 
по Україні загалом, у тому числі в міських та 
сільських поселеннях. Коефіцієнт смертності 
у Волинській області нижчий, ніж по Україні 
загалом, у міських та сільських поселеннях як 
у 2012 р., так і у 2013 р. 

Водночас область є найбільш перспектив-
ною у Західному регіоні України на середньо-
строкову та довгострокову перспективу щодо 
наявності трудових ресурсів за рахунок дітей, 
що дасть змогу пом’якшити демографічне 
навантаження на працездатне населення гро-
мадянами похилого віку.

Сьогодні існує надлишок трудових ресурсів 
у поліських територіях області (північна час-
тина регіону).
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Сталий соціально-економічний розвиток України може бути забезпечений тільки у разі, якщо його страте-
гічним пріоритетом є соціально значуща мета – підвищення якості життя населення. Якість життя є комплек-
сом умов життєдіяльності людини і включає рівень життя, а також деякі складники, що належать до еколо-
гічного середовища мешкання, соціального благополуччя, політичного клімату, психологічного комфорту. Від 
вирішення проблем рівня і якості життя багато в чому залежать спрямованість і темпи подальших перетво-
рень в Україні та добробут населення загалом. Отже, якість життя населення – це не лише цільова функція, а 
й цільовий безумовний напрям сталого розвитку держави загалом та окремих її регіонів зокрема.

Ключові слова: економіка, маркетинг, якість життя, рівень життя, інновації, соціальні інновації.

Болотная О.В., Костюк М.К. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

Устойчивое социально-экономическое развитие Украины может быть обеспечено только в случае, если 
его стратегическим приоритетом является социально значимая цель – повышение качества жизни населе-
ния. Качество жизни является комплексом условий жизнедеятельности человека и включает уровень жизни, 
а также некоторые составляющие, которые относятся к экологической среде обитания, социальному бла-
гополучию, политическому климату, психологическому комфорту. От решения проблем уровня и качества 
жизни во многом зависят направленность и темпы дальнейшего развития Украины и благосостояния насе-
ления в целом. Следовательно, качество жизни населения – это не только целевая функция, но и целевое 
безусловное направление устойчивого развития государства целом и отдельных его регионов в частности. 

Ключевые слова: экономика, маркетинг, качество жизни, уровень жизни, инновации, социальные инно-
вации.

Bolotna O.V., Kostyuk M.K. SOCIAL INNOVATIONS AS THE INSTRUMENT OF UKRAINIAN POPULATION 
QUALITY OF LIFE UPGRADING 

The steady socio-economic development of Ukraine can be provided only in case that it’s strategic priority is a 
socially meaningful aim. It is the population upgrading. The quality of life is the complex of terms of man vital func-
tions and it includes the standard of living, and also some constituents, that behave to the ecological habitat, social 
prosperity, political climate, psychological comfort. The decision of problems of live level and quality has a great 
influence on the orientation and rates of Ukrainian further development on the whole. Consequently, the population 
quality of life is not only an objective function, but also it is a special direction of the country development both on the 
whole and it’s separate regions in particular. 

Key words: economy, marketing, quality of life, standard of living, innovations, social innovations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах сучасності, що характе-
ризується перехідним станом українського 
соціуму, глобалізаційні процеси загострю-
ють інтерес до проблематики якості життя як 
інструменту втілення та вдалого функціону-
вання концепції сталого розвитку. Соціаль-
ний складник стійкого розвитку передбачає 
рівноправність між громадянами, максимум 
можливостей для забезпечення гідного рівня 
життя, гармонійний розвиток і самореаліза-

цію, забезпечення безпечної життєдіяльності 
та впевненості в майбутньому. Не беручи до 
уваги деякі досягнення у поліпшенні громад-
ського добробуту, здобуті в Україні за роки 
економічного зростання, бачимо, що сьогодні 
проблема низької якості життя для більшості 
громадян стоїть досить гостро. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблеми під-
вищення якості життя населення зробили такі 
науковці, як В.Н. Архангельський, М.К. Банд-Д
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ман, А.П. Бутенко, Д.І. Валентей, С.Д. Вален-
тей, А.Г. Гранберг, М.Г. Делягін, A.M. Лав-
ров, В.Н. Лексин, В.Ф. Майєр, Н.Є. Рабкіна, 
А.І. Рофе, B.C. Сурнін, І.П. Фархутдінов та інші.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. У більшості дослі-
джень, присвячених якості життя населення, 
не використовуються інноваційні інструменти 
вирішення проблеми.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є доведення 
необхідності втілення соціальних інновацій, а 
також розроблення науково-практичних реко-
мендацій щодо впровадження соціальних 
інновацій в Україні та підвищення показників 
якості життя українського населення. 

Для досягнення мети необхідно вирішити 
такі завдання:

– визначити сутність та особливості якості 
життя;

– сформулювати роль соціальної сфери у 
підвищенні якості життя населення;

– виявити особливості факторів якості 
життя українського населення;

– провести аналіз показників якості життя 
населення в Україні;

– сформулювати пропозиції щодо впрова-
дження та використання соціальних інновацій 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Якість життя є комплексом умов 
життєдіяльності людини і включає рівень 
життя, а також деякі складники, що належать 
до екологічного середовища мешкання, соці-
ального благополуччя, політичного клімату, 
психологічного комфорту. Для виміру показ-
ника якості життя недостатньо статистичних 
даних, навіть дуже детальних і достовірних, 
потрібні суб’єктивні оцінки відповідності цих 
параметрів потребам людей [8].

Істотною властивістю показника якості 
життя є можливість аналізу динаміки змін за 

окремі періоди часу, коли ведуться спосте-
реження, щоб показати вектор розвитку сус-
пільства. Крім того, що також дуже важливо, 
зберігається можливість аналізувати окремі 
компоненти якості життя, які можуть за їх 
зведення воєдино нівелюватися та залишати 
поза межами уваги ті або інші невирішені 
проблеми в окремих сферах життєдіяльності 
населення.

Розроблення інструментарію оцінки якості 
життя на основі ефективної системи моніто-
рингу – важливе завдання, вирішення якого 
дає змогу встановлювати тенденції зміни і 
визначати напрями стратегічного розвитку 
якості життя населення у державі. Набори 
показників для оцінки якості життя відрізня-
ються великим розмаїттям, єдиної загаль-
ноприйнятої системи показників не існує. 
Проте пріоритетне місце в міжнародних і 
вітчизняних дослідженнях відводиться інте-
гральним показникам. Інтеграція здійсню-
ється на базі різних структурних компонен-
тів, серед яких частіше використовуються 
освіта, здоров’я, доходи, інфраструктура, 
рідше – стан довкілля, політична і соціальна 
стабільність, культура і соціальні зв’язки, 
безробіття.

У міжнародній практиці поширеними вимі-
рюваними показниками якості життя є [6] 
(рис. 1).

Необхідність підвищення якості життя 
населення останніми роками все більше про-
никає у суспільну свідомість і привертає увагу 
владно-управлінських структур, при цьому 
можна виділити дві групи причин звернення 
пильної уваги на проблему поліпшення якості 
життя – внутрішні і зовнішні (рис. 2).

Незважаючи на деякі успіхи економічного 
розвитку країни останніми роками, добро-
бут окремих верств населення залишається 
низьким. Виникло різке розшарування сус-
пільства на дуже багатих, яким доступні всі 

Рис. 1. Найпоширеніші вимірювані показники якості життя населення
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Загальний обсяг 
споживання 
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послуг
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блага життя, і бідних – таких, що знаходяться 
на межею бідності.

Великий вплив на формування параметрів 
якості життя населення має соціальна сфера, 
яка охоплює такі галузеві системи, як:

Соціальні проблеми в Україні, що межують 
із питаннями національної безпеки, зумов-
люють переорієнтацію соціально-економіч-
ної політики на розвиток систем і галузей, що 
сприяють підвищенню рівня життя населення 

Рис. 2. Причини звернення уваги на проблему поліпшення якості життя [7]

Внутрішні причини
• До внутрішніх причин належить передусім те, що життя як таке є
головною цінністю для кожної людської особистості і суспільства
загалом, тому люди завжди прагнуть його поліпшити. Відома
особливість соціальної свідомості в демократичному суспільстві
полягає в уявленні про те, що будь-яка прогресивна влада повинна
постійно створювати умови для поліпшення життя населення і
намагатися підтримувати такі поліпшення в динаміці.

Зовнішні причини
• Зовнішні причини визначають актуальність звернення до проблеми
якості життя з позицій економічних і соціальних умов життєдіяльності
в українському суспільстві.
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Рис. 3. Галузеві системи соціальної сфери [5]

Рис. 4. Індекс рівня життя, 2016 р. [3]
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(освіта, охорона здоров’я, сфера соціальної 
підтримки населення, житлово-комунального 
господарства та ін.), що знайшло своє відо-
браження у формуванні спеціалізованих наці-
ональних проектів, цільових програм і страте-
гії модернізації економіки. 

Соціальна сфера нашої країни сьогодні 
потребує впровадження інновацій, оскільки 
мінлива дійсність постійно пред’являє нові 
вимоги до її послуг. Модернізація соціальної 
сфери, у тому числі кожної з галузевих сис-
тем, що входять до її складу, повинна природ-
ним чином відбуватися у руслі модернізації 
всієї української економіки, при цьому варто 
враховувати соціальну спрямованість україн-
ської економічної політики, що зумовлюється 
загальним станом країни ’ бідністю значної 
частини українського населення, а також погір-
шенням демографічної та екологічної ситуації.

Саме це знайшло своє відображення у зна-
чній кількості спеціалізованих національних 
проектів та програм, а також у формуванні 
стратегії модернізації економіки та стратегії 
сталого розвитку загалом.

На жаль, за якістю життя населення Укра-
їна поступається багатьом розвиненим кра-
їнам, що насамперед є наслідком неефек-
тивної соціально-екологічної політики та, 
найважливіше, низької ефективності вітчиз-
няного виробництва, яка у 3–4 рази менша, 
ніж у розвинених країнах світу. 

Саме тому варто підкреслити, що модерні-
зація соціально-економічної політики України 
на інноваційних принципах є головним напря-
мом підвищення рівня і якості життя насе-
лення.

Для виявлення найважливішого напряму 
діяльності щодо підвищення якості життя в 
Україні був проведений аналіз міжнародного 
індексу рівня життя (Prosperity Index), у якому 
враховуються як статистичні показники, так 
і опитування населення різних країн світу, 
що доводить достовірність даних індексу [3]. 
Рейтинг кожної країни визначається шляхом 
обчислення середньозваженого значення 
вказаних індикаторів, кожен з яких визнача-
ється як основа процвітання.

Отже, розглянемо детальніше індекс рівня 
життя для України та виявимо найпроблем-
ніші його складники (рис. 4).

Варто зазначити, що країни, які зайняли 
1–30 місця у рейтингу, класифікуються як 
країни високого розвитку, 31–71 місця – вище 
середнього, 72–112 місця – нижче середнього 
та 113–142 місця – низького розвитку відпо-
відно.

Згідно з індексом рівня життя, що був роз-
рахований у 2016 році, зі 148 країн світу та 
1 спеціального адміністративного району 
(Гонконг, Китай) Україна посіла 107 місце, тим 
самим ставши країною, розвиток якої нижче 
середнього. До першої п’ятірки увійшли такі 
країни, як Нова Зеландія, Норвегія, Фінляндія, 
Швейцарія, Канада.

Далі розглянемо показники індексу для 
України більш детально (рис. 5).

Таким чином, до 2016 року Україна ста-
більно займала 63–74 місця у рейтингу, тим 
самим практично не втрачаючи своїх позицій. 
2016 рік характеризується значним спадом 
показників індексу для України (107 місце зі 
148 можливих), що підкреслює значний спад 
якості життя населення в країні. 

Далі розглянемо детальніше категорії 
індексу для України та знайдемо найслабкіші 
місця (рис. 6).

Згідно з даними, відображеними на рисунку, 
можна дійти висновку, що такі субіндекси, 
як соціальний капітал (135 балів), безпека 
(134 бали), управління (128 балів) та екологія 
(112 балів) демонструють найгірші показники 
серед інших, тоді як субіндекс освіти пред-
ставлений найкраще (45 балів).

Ознайомившись із роботами вітчизняних 
і зарубіжних дослідників про якість життя 
населення, різноманітними індексами, в яких 
якість життя є центральною категорією, ми 
провели аналіз суб’єктивних факторів якості 
життя населення України. Аналіз проводився 
на базі маркетингового дослідження, у про-
цесі якого було опитано 100 осіб щодо осно-
вних показників якості життя. Респондентам 
було запропоновано оцінити суб’єктивні фак-
тори якості життя та відобразити свою оцінку 
на шкалі від 1 до 5, де 1 – жахливо, 2 – нижче 

Рис. 5. Місця, які займала Україна у рейтингу 
індексу якості життя у 2009–2016 рр. [2; 3]

Рис. 6. Показники індексу рівня життя  
для України (2016 рік)
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середнього, 3 – середньо, 4 – вище серед-
нього, 5 – відмінно [6]. 

У процесі дослідження були отримані 
середні респондентські бали за кожний фак-
тор, результати відображені у табл. 1:

Найбільші респондентські оцінки отри-
мали такі фактори, як стан здоров’я, обла-
штованість населеного пункту, житлові умови; 
найменші – гарантія зайнятості, соціальний 
захист, довіра до влади. 

Соціальний склад респондентів був пред-
ставлений таким чином: 77% – студенти, 
18% – працевлаштоване населення, 4% – 
непрацевлаштоване населення, 1% рес-
пондентів занесли себе до категорії «Інші». 
Говорячи про вік респондентів, варто зазна-
чити, що більшість із них – це молодь (18–
25 років – 83%) та населення середнього віку 
(26–35 років – 15%, 36–45 – 1%).

Перші показники, які оцінювались рес-
пондентами і мають значний вплив на якість 
життя, – це стан здоров’я та якість медичного 
обслуговування.

Згідно з опитуванням ніхто з респондентів 
не вважає стан власного здоров’я жахливим, 
але 4% з них вважають його рівень нижчим 
за середній, 32% – середнім, 47% – вищим за 
середній та лише 17% – відмінним. Середня 
оцінка показника – 3,77 бала. 

Говорячи про якість медичного обслу-
говування, варто зазначити, що 10% рес-
пондентів вважають його рівень жахливим, 
35% – нижчим за середній, 46% – середнім, 
9% – вищим за середній. Жодний респондент 
не відзначив цей показник максимальною 
оцінкою (відмінно). Середня оцінка показ-
ника – 2,54 бала. 

Згідно з даними опитування щодо матері-
ального благополуччя 6% респондентів вва-
жають його жахливим, 26% – «нижче серед-
нього», 44% – «середнім», 22% – «вище 
середнього», 2% – «відмінним». Середня 
оцінка показника – 2,88 бала.  

Аналізуючи дані щодо впевненості респон-
дентів у майбутньому, варто зазначити, що 
аж 21% респондентів оцінили цей показник як 
жахливий, 30% – «нижче середнього», 36% – 
«середній», 12% – «вище середнього» та 
лише 1% – «відмінно». Середня оцінка показ-
ника – 2,42 бала. 

5% респондентів вважають стан особистої 
та сімейної безпеки жахливим, 20% – «нижче 
середнього», 31% – «середнім», 35% – «вище 
середнього» та 9% – «відмінним». Середня 
оцінка показника – 3,13 бала. 

Показник житлових умов був оцінений рес-
пондентами таким чином: 9% респондентів 
дали йому оцінку «жахливо», 19% – «нижче 
середнього», 34% – «середньо», 30% – «вище 
середнього», 8% – «відмінно». Середня оцінка 
показника – 3,39 бала. 

Згідно з даними опитування щодо якості 
надання освітніх послуг 6% респондентів 
вважають рівень та якість освіти жахливими, 
15% – «вище середнього», 34% – «серед-
німи», 36% – «вище середнього» та 9% – 
«відмінними». Середня оцінка показника – 
3,17 бала.

Щодо показника гарантії зайнятості варто 
зазначити, що 20% надали йому оцінку «жах-
ливо», 33% – «нижче середнього», 35% – 
«середньо», 11% – «вище середнього» та 
лише 1% – «відмінно». Середня оцінка показ-
ника – 2,4 бала. 

Таблиця 1
Ранжирування суб’єктивних факторів якості життя населення за середніми балами

Середній бал Найменування фактору
3,77 Стан власного здоров’я
3,52 Облаштованість населеного пункту
3,39 Житлові умови
3,17 Рівень та якість освіти
3,13 Особиста та сімейна безпека
3,02 Незалежність та свобода
2,99 Екологія у місці проживання
2,88 Матеріальне благополуччя
2,54 Якість медичного обслуговування
2,42 Упевненість у майбутньому
2,4 Гарантія зайнятості
2,05 Соціальний захист
1,71 Довіра до влади
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Говорячи про екологічну ситуацію в країні, 
варто зазначити, що 8% респондентів вважа-
ють екологію в місці проживання жахливою, 
21% оцінює її рівень як «нижче середнього», 
40% – «середньо», 26% – «вище середнього», 
5% – «відмінно». Середня оцінка показника – 
2,99 бала. 

Щодо облаштованості населеного пункту 
оцінки респондентів мають такий вигляд: 
4% оцінили його як «жахливо», 13% – «нижче 
середнього», 24% – «середньо», 45% – «вище 
середнього», 14% – «відмінно». Середня 
оцінка показника – 3,52 бала. 

Фактор соціального захисту населення 
був оцінений респондентами таким чином: 
33% дали оцінку «жахливо», 37% – «нижче 
середнього», 22% – «середньо», 8% – «вище 
середнього» і жоден респондент не надав 
цьому фактору оцінку «відмінно». Середня 
оцінка показника – 2,05 бала. Щодо фактора 
незалежності і свободи варто зазначити, що 
9% респондентів дали йому оцінку «жах-
ливо», 15% – «нижче середнього», 45% – 

«середньо», 27% – «вище середнього», 
4% – «відмінно». Середня оцінка показника – 
3,02 бала.

Говорячи про фактор довіри до влади, 
варто зазначити, що тут простежується абсо-
лютно протилежна тенденція: 49% респонден-
тів надали оцінку «жахливо», 32% – «нижче 
середнього», 18% – «середньо», 1% – «вище 
середнього» та жоден респондент не відзна-
чив цей фактор оцінкою «відмінно». Середня 
оцінка показника – 1,71 бала. 

Таким чином, соціальна сфера нашої кра-
їни сьогодні потребує впровадження інно-
вацій, оскільки мінлива дійсність постійно 
пред’являє нові вимоги до її послуг. Модерні-
зація соціальної сфери, у тому числі кожної 
з галузевих систем, що входять до її складу, 
повинна природним чином відбуватися у 
руслі модернізації усієї української економіки, 
при цьому варто враховувати соціальну спря-
мованість економічної політики, що зумовлю-
ється загальним станом країни – бідністю зна-
чної частини українського населення, а також 

Рис. 7. Завдання, які можуть бути вирішені за допомогою інновацій

Рис. 8. Фактори для впровадження соціальних інновацій

урахування соціальних інновацій у формулюванні  науково-технологічної 
та інноваційної політики;

створення демократичних платформ із метою залучення  різних суб’єктів 
господарювання;
забезпечення належної координації, інтеграції та відображення соціальних 
заходів у національних та регіональних соціально-економічних планах та 
програмах; 
стимулювання проведення наукових досліджень у площині соціальних 
інновацій;

підвищення обсягу інвестицій в нарощування соціального потенціалу;

державно-бізнесове партнерство в підтримці соціальних  інновацій.

підвищення ефективності діяльності підприємств і організацій соціальної 
сфери;

поліпшення якості послуг соціальної сфери за рахунок повнішої 
відповідності вимогам суспільства, що постійно змінюються;

зниження соціальної нерівноправності шляхом збільшення доступності 
послуг, що надаються.
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погіршенням демографічної та екологічної 
ситуації загалом.

Для сучасного етапу соціально-економіч-
ного розвитку характерна значна кількість 
проблем, що накопичилися в соціальній 
сфері; вони проявляються в погіршенні фізич-
ного здоров’я громадян, скороченні серед-
ньої тривалості життя, зростанні злочинності, 
збільшенні диференціації доходів різних груп 
населення, погіршенні соціальної захище-
ності та ін. Якість надання соціальних послуг 
далеко не завжди задовольняє потреби насе-
лення.

Саме тому з’являється необхідність у соці-
альних інноваціях як механізмі, що допоможе 
Україні поступово знайти ефективний шлях 
розвитку, не сколихнувши при цьому україн-
ську громаду.

Інновації являють собою впровадження 
вперше створених моделей або елементів 
у різні сфери діяльності. У розвиненій соці-
альній структурі різноманітні новації створю-
ються постійно, але не всі з них проходять 
через громадський «фільтр» відбору. Інно-
ваціями стають тільки такі нові рішення, які 
отримують «суспільне схвалення», визнання, 
інтегруються у загальний культурний масив 
та протягом деякого часу стають його органіч-
ними компонентами [1].

Ідея соціальних інновацій займає сьогодні 
одне з провідних місць у політиці розвинутих 
країн, водночас в Україні вона лише починає 
отримувати розповсюдження та асоціюється 
з такими поняттями, як державно-приватне 
партнерство, корпоративна соціальна відпо-
відальність, соціальне підприємництво. Часто 
особи, які здійснюють соціальні проекти, не 
ідентифікують себе з інноваторами або соці-
альними підприємцями, тоді як у США, напри-
клад, кожен навчальний заклад має лабора-
торію соціальних інновацій.

Інноваційна соціальна робота повинна 
будуватися на випереджаючій, евристичній 
пропозиції послуг, яка породжуватиме усві-
домлений попит на них. Основною метою 
інноваційної діяльності у соціальній сфері 
повинно бути рішення соціальних проблем 
сучасного суспільства. Якщо пропоноване 
нововведення дає змогу хоч би понизити 
гостроту соціальної проблеми, то для нього 
повинна бути забезпечена підтримка держав-
них органів управління. Такі інновації є необ-
хідними, оскільки вони покращують якість 
життя населення. 

Окрім досягнення основної мети, інновації 
покликані вирішити завдання (рис. 7).

Значна кількість найважливіших соціаль-
них викликів сучасності потребує радикаль-
них інновацій, що перетинають організаційні, 
галузеві та дисциплінарні межі. При цьому 
сфера соціальних інновацій в Україні досі 
перебуває у зародковому стані, тільки почи-
наючи виходити за межі локального застосу-
вання. Зважаючи на це, варто звернути увагу 
на фактори, які є ключовими для спряму-
вання соціальних інновацій у напрямі досяг-
нення економічного та соціального добробуту 
(рис. 8).

Таким чином, у нестабільних економіч-
них умовах в Україні саме соціальні іннова-
ції зможуть стати головним джерелом подо-
лання кризи. Це свідчить про те, що соціальні 
інновації відіграють засадничу роль у вирі-
шенні глобальних проблем, проте недостатнє 
фінансування гальмує ці можливості.

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, 
що для підвищення якості життя українського 
населення та підтримки концепції сталого роз-
витку необхідно, щоб соціальні інновації стали 
пріоритетом сучасного розвитку України. На 
жаль, умов для розвитку та впровадження 
соціальних підприємств на рівні законодав-
ства в Україні немає, але у досвіді практичної 
діяльності простежується позитивна дина-
міка, що зайвий раз доводить необхідність 
підтримки розроблення соціальних інновацій. 
Дуже важливим є досягнення поступових змін 
в основній орієнтації українців. Також необ-
хідно за рахунок соціального навчання пере-
йти від консервативних цінностей, що поділя-
ються більшістю населення старших вікових 
груп, до цінностей, орієнтованих на «розви-
ток» і створення комфортних умов життя для 
абсолютної більшості людей.

Отже, соціальні інновації є нововведен-
нями, що мають упроваджуватися для вирі-
шення протиріч, що виникають у соціальній 
сфері. Соціальні інновації можуть бути як іні-
ційованими державою і цілеспрямовано впро-
ваджуватися в суспільство, так і внутрішніми 
спонтанними змінами, що виникають у про-
цесі соціальної самоорганізації.

Висновки з цього дослідження. Соці-
альна сфера України на сучасному етапі 
розвитку потребує впровадження іннова-
цій, оскільки мінлива дійсність постійно 
пред’являє нові вимоги до її послуг. Модерні-
зація соціальної сфери, у тому числі кожної 
з її складових систем, повинна природним 
чином відбуватися в руслі модернізації усієї 
української економіки, при цьому варто вра-
ховувати соціальну спрямованість економіч-
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ної політики, що зумовлюється загальним 
станом країни – бідністю значної частини 
українського населення, а також погіршенням 
демографічної та екологічної ситуації.

Ідея соціальних інновацій займає сьо-
годні одне із провідних місць у політиці роз-

винутих країн, тоді як в Україні вона лише 
починає отримувати розповсюдження та 
асоціюється з такими поняттями, як дер-
жавно-приватне партнерство, корпоративна 
соціальна відповідальність, соціальне під-
приємництво.
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Стаття присвячена дослідженню сучасних світових трендів розвитку вищої освіти. Узагальнено погляди 
науковців щодо трансформації системи вищої освіти під впливом світової освітньої спільноти та загально-
цивілізаційних стратегічних пріоритетів розвитку. Розкрито сутність основних тенденцій модернізації вищої 
освіти у ХХІ столітті, підкреслено значимість процесу інтернаціоналізації вищої школи.
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ГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ

Статья посвящена исследованию современных мировых трендов развития высшего образования. Обоб-
щены взгляды ученых по поводу трансформации системы высшего образования под влиянием мирового 
образовательного сообщества и общецивилизационных стратегических приоритетов развития. Раскрыта 
сущность основных тенденций модернизации высшего образования в XXI веке, подчеркнута значимость про-
цесса интернационализации высшей школы.
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The article is devoted to the study of modern world trends in the development of higher education. The views 
of scientists on the transformation of the system of higher education under the influence of the world educational 
community and general civilizational strategic development priorities are generalized. The essence of the main ten-
dencies in the modernization of higher education in the 21st century is revealed, and the importance of the process 
of internationalization of higher education is emphasized.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобалізація торкнулась усіх сфер 
життєдіяльності суспільства, виступила ката-
лізатором освітніх реформ, зокрема транс-
формації системи вищої освіти. На тлі роз-
витку інформаційних технологій поступово 
формується єдиний освітній простір, а також 
зростає світовий ринок освітніх послуг. Це 
вимагає від національних систем вищої освіти 
швидкої адаптації, координації та стратегічної 
орієнтації на інтеграцію у міжнародний освіт-
ній простір.

Нині категорія освіти мігрує з національ-
них пріоритетів високорозвинених країн 
до світових пріоритетів. Відбувається про-
цес інтернаціоналізації освіти за змістом, 

організаційними формами та методиками 
навчання. Освіта перетворюється на ефек-
тивний інструмент проникнення знань, тех-
нологій, капіталу, стає конкурентною перева-
гою у боротьбі за ринок та під час вирішення 
геополітичних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанню дослідження основних тенден-
цій розвитку системи вищої освіти присвячено 
праці таких вчених, як, зокрема, О. Дуба-
сенюк, А. Глузман, Г. Товканець, М. Степко, 
Я. Болюбаш, В. Пономаренко, О. Раєвнева 
[2; 3; 5–9]. Методологічною та інформаційною 
основою роботи є матеріали наукових періо-
дичних видань та нормативно-правові акти у 
сфері вищої освіти.Д
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Стаття присвячена 
узагальненню наявних поглядів науковців 
щодо визначення місця вищої освіти на світо-
вій освітній арені, а також розкриттю сутності 
основних світових трендів розвитку вищої 
освіти у ХХІ столітті.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Сучасний розвиток вищої 
освіти будь-якої країни доцільно розглядати 
через призму світових тенденцій, які модерні-
зують освітні стратегічні пріоритети, змінюють 
інструментарій та підходи до методичних та 
методологічних засад функціонування вищої 
школи. Більш того, загальноцивілізаційні тен-
денції продукують системоутворюючий вплив 
на процес реформування національних сис-
тем освіти. Саме тому метою написання 
статті є визначення сучасних особливостей 
трансформації та трендів світової системи 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На думку багатьох вчених та експер-
тів в освітній галузі [1–9], система вищої освіти 
у ХХІ столітті буде перебувати під впливом 
світових трендів (напрямів, тенденцій розви-
тку), що представлені на рис. 1.

1. Масовість та динамізм розвитку вищої 
школи. Освіта стала широкодоступною для 

всіх людей незалежно від їх віку, соціального 
статусу, нації. Згідно з офіційними даними 
звіту “Education at a Glance 2016”, який опри-
люднений на сайті “The Organisation for 
Economic Co-operation and Development” 
(OECD) [1], у країнах, що ратифікували Кон-
венцію про організацію економічної співпраці 
та розвитку, в середньому 42% населення у 
віці від 25 до 35 років отримують вищу освіту 
(лідируючі позиції займає Корея – 69%, Япо-
нія – 60%, Канада – 59%). Якщо порівняти сві-
тову статистику здобуття вищої освіти, можна 
сказати, що на кінець ХХ століття в серед-
ньому лише 10% людей мали статус студен-
тів, тоді як на початок ХХІ століття спостері-
гався приріст вже на 15%.

Тобто нині в світі нараховується при-
близно 25% молодих людей-студентів. Все 
це обумовило необхідність стрімкої адаптації 
навчально-виховного процесу (учбових про-
грам та планів) ВНЗ до мінливості зовнішньої 
середи та потенційного контингенту студен-
тів, впровадження змін у систему управління 
ВНЗ, фінансування його діяльності тощо.

2. Орієнтація якості навчання на кінцевий 
результат. Сучасна вища освіта відходить від 
навчання, що спрямовано на кількісний (баль-
ний) вимір, світ цікавить, що конкретно вміє 
роботи випускник вишу, які практичні навички 

Рис. 1. Світові тренди в розвитку вищої освіти
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та компетентності отримав здобувач вищої 
освіти протягом всього терміну навчання. Саме 
тому на базі університетів спільно з представ-
никами потенційних роботодавців існують нау-
кові центри, дослідні лабораторії, що дають 
змогу застосовувати необхідний інструмен-
тарій для розробки реальних бізнес-проектів, 
вирішення наявних практичних задач у різних 
суспільних сферах. Сучасних роботодавців на 
ринку праці хвилюють технічні навички праців-
ників, з цією метою проводяться тренінг-курси, 
семінари. Осторонь не стоїть спільнота таких 
міжнародних організацій, як “Global Alliance for 
Transnational Education” (GATE) та “European 
Register of Quality Assurance Agencies” (ЕQАR) 
[2]. Їх зусилля спрямовані на інтенсифікацію 
та удосконалення забезпечення якості освітніх 
послуг, контроль якості та акредитацію (сер-
тифікацію) освітніх програм вищої школи, що 
реалізуються на освітніх ринках інших країн.

3. Впровадження безперервної освіти (“life-
longlearning” – освіта протягом життя). Від-
бувається реформування та/або створення 
нових освітніх установ, здатних враховувати 
особливості структури і змісту освітніх потреб 
людини на різних етапах її життя. Безперервна 
освіта акумулює досвід гуманітарної, загаль-
ної та професійної освіти, підносить зна-
чення самоосвіти, робить наголос на посту-
пальності вертикального та горизонтального 
освітнього процесу розвитку творчого потен-
ціалу особистості та на необхідності інтеграції 
формальної, неформальної та інформальної 
складових освітнього процесу [3].

4. Дистанційне навчання. Ми живемо в 
епоху техногенної культури, ми є представ-
никами глобального інформаційного суспіль-
ства, для якого першочерговим завданням 
є поширення та нагромадження знань. Це 
завдання вирішує дистанційна освіта, яка за 
допомогою сучасних комунікаційних, інфор-
маційних технологій максимально зближує 
споживача зі знаннями, робить доступ до 
освіти всезагальним, знешкоджуючи при 
цьому будь-які національні, географічні та 
інші перепони. Дистанційне навчання виконує 
функцію мобільного обміну освітніми ресур-
сами, оскільки стимулює освітній експорт та 
імпорт, тим самим об’єднує світовій творчий, 
інтелектуальний, інформаційний та науко-
вий потенціал. На початку ХХІ століття все 
більшого поширення у розвинутих країнах 
світу набули віртуальні (електронні) універ-
ситеті, що, маючи в основі веб-системи дис-
танційного навчання корпоративного зразка, 
призначені для вирішення завдань дистан-

ційної освіти будь-яких за рівнями та масш-
табами підприємств, організацій, компаній та 
навчальних закладів [2]. Електронна освіта 
діє більш ніж в 30 країнах світу, в США при-
близно 1 млн. осіб навчається за програмами 
дистанційного навчання. Наприклад, в Іспанії 
вже протягом 20 років функціонує Національ-
ний університет дистанційної освіти, що має 
58 навчальних центрів у країні і 9 в інших кра-
їнах Європи.

Доцільно зазначити і про актуальність 
тренду онлайн-освіти, зокрема стрімкий роз-
виток відкритих онлайн-курсів (“Massive Open 
Online Courses”, МООС). Найяскравішим 
представником онлайн-навчання є освітня 
платформа “Coursera”, що пропонує усім охо-
чим онлайн-курси більше ніж 140 провідних 
університетів та організацій світу. Так, ста-
ном на січень 2016 р. цей ресурс мав понад 
17 млн. зареєстрованих користувачів, які 
відзначають широкий асортимент, гнучкість, 
мобільність та доступність запропонованих 
онлайн-курсів [4]. Також широкого поширення 
нині набувають напрями навчання за допо-
могою соціальних медіа, блогів і видеоблогів, 
а також гейміфікація освіти (використання 
онлайн-інструментів та гри для створення 
освітніх курсів).

5. Диверсифікація та інтернаціоналізація 
вищої освіти. Освітні установи збільшують 
різноманітність програм підготовки, зокрема 
міждисциплінарних, створюють нові дисци-
пліни та курси, пропонують нові спеціалізації 
та спеціальності. Загалом з’являються нові 
освітні установи та/або реорганізується сис-
тема управління вищою освітою, змінюється 
структура ВНЗ, порядок їх фінансування, роз-
ширюється автономія навчальних закладів. 
Тоді як інтернаціоналізація покликана макси-
мально зблизити національні освітні системи, 
знайти та примножити їх спільні концепти та 
компоненти, підтримувати розмаїття націо-
нальних особливостей культури та освітніх 
традицій, сприяючи їх взаємозбагаченню. 
Поширенню інтернаціоналізації сприяє обмін 
студентами (залучення іноземних студентів 
до національно освітнього простору) та викла-
дачами, франчайзинг освітніх послуг (ство-
рення закордонних філіалів ВНЗ з правом 
використання його освітніх програм, техноло-
гій та видачі його дипломів), експорт освітніх 
технологій (задоволення потреб іноземного 
споживача у освітній послузі на комерційній 
основі суб’єктом національної системи вищої 
освіти), підвищення престижу міжнародного 
обміну знаннями шляхом відвідування пред-
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ставниками ВНЗ міжнародних конференцій, 
симпозіумів, семінарів тощо.

Вагомий внесок у процес інтернаціона-
лізації зробила прийнята 19 червня 1999 р. 
Болонська декларація, що мала на меті 
створення до 2010 р. єдиного європейського 
освітнього простору для розширення можли-
востей випускників ВНЗ щодо працевлашту-
вання, підвищення мобільності фахівців та 
зростання їх конкурентоспроможності. Також 
додатково була підписана Лісабонська угода, 
що конкретизувала механізм визнання дипло-
мів про освіту країнами-учасницями Болон-
ського процесу [5].

6. Індивідуалізація вищої освіти. Основною 
тенденцією сучасної освіти є перехід від пря-
мого навчання до індивідуально-консульта-
тивної освіти, що передбачає розробку інди-
відуальних програм підготовки та відповідних 
термінів навчання з врахуванням вікових та 
інших особливостей, інтересів та персональ-
них здібностей кожного студента, відмову від 
порівняння результатів навчання. Індивідуалі-
зація – це модель адаптивного навчання, що 
дає змогу студенту самостійно вибрати відпо-
відні його потребам дисципліни, інструменти 
навчання, програму навчання та викладачів, 
визначити мінімальний обсяг знань, необхід-
ний для отримання відповідних сертифікатів 
чи дипломів. Широкого поширення отримали 
такі індивідуально-групові форми навчання, 
як тренінги, тьюторські заняття, стажування 
під керівництвом викладача-ментора, робота 
з малими (від 3 до 6 осіб) групами студентів, 
рольові ігри, кейси (моделювання профе-
сійних ситуацій) та напівсамостійна робота. 
Застосування таких форм в навчальному про-
цесі вищої школи дає змогу гідно підготувати 
фахівця до конкретної професійної діяльності 
шляхом оволодіння практичними навичками, 
прийомами та способами дії у реальних про-
блемних ситуаціях [6].

7. Спрямованість на науково-дослідницьку 
діяльність. Входження у четверту індустрі-
альну революцію, що ознаменована економі-
кою знань, передбачає піднесення наукової 
діяльності на вищі щаблі освітнього простору. 
Університети і наука – це симбіоз, що гаран-
тує розвиток усіх сфер життєдіяльності будь-
якого суспільства. Безумовно, попит на висо-
кокваліфікованих науково-педагогічних кадрів 
та талановитих дослідників і студентів, що 
займаються науково-дослідницькою, вина-
хідницькою діяльністю, завжди був великим. 
Більш того, провідні міжнародні освітні уста-
нови та організації докладають максимум 

зусиль для залучення до своїх рядів таких 
представників. На базі університетів функ-
ціонують передові дослідницькі центри, що 
активно співпрацюють зі світовою акаде-
мічною спільнотою та державою. Наукова 
діяльність проголошується однією з найваж-
ливіших складових національного багатства 
високорозвинених країн, кожна з яких прагне 
самостійності у науковому пошуку, відсут-
ності науково-технічної залежності від інших 
країн. Це підтверджується обсягом держав-
ної підтримки науки, приватними інвестиці-
ями та кількістю представлених патентів на 
винахід в рік. Так, наприклад, щорічно Японія 
має близько 150 тис. патентів, тоді як США – 
75 тисяч, Франція обіймає третю сходинку – 
30 тисяч патентів [3]. І саме ці країни є най-
показовішими представниками освітнього 
простору своїх континентів.

Наука у стінах вищої школи має провоку-
вати нові знання, виступати фундаментом 
новацій та задавати майбутні орієнтири роз-
витку цієї галузі. У зв’язку зі зростанням попу-
лярності наукових досліджень змінюється 
підхід до освітнього процесу, студент отри-
мує новий статус – активного дослідника, що 
самостійно застосовує під час навчальної та 
науко-дослідницької роботи навички пошуко-
вої, конструкторської та винахідницької діяль-
ності.

8. Трансформація змісту вищої освіти. 
Істотній модернізації підлягає і зміст 
навчально-виховного процесу вищої школи. 
Причому це відбувається не тільки через 
ринкові механізми впливу, але й через необ-
хідність відродження інтеграції середньої та 
вищої ланок освіти. Так, саме вища освіта 
є логічним продовженням здобутої повної 
середньої освіти. Однак практика багатьох 
країн за останні роки свідчить про дезінтегро-
ванність та відірваність цих етапів комплек-
сної підготовки фахівця. Середня освіта та 
вища освіта стали самостійними одиницями. 
З метою вирішення цієї проблеми було при-
йнято відповідні управлінські рішення щодо 
розробки та внесення змін до програм під-
готовки ВНЗ, курси яких мають стати продо-
вженням викладення матеріалу, що вивчався 
в старшій школі. Більш того, наприклад, в 
США, Канаді та інших країнах діють спеці-
альні проекти, програми та курси для абітурі-
єнтів, що максимально зближують шкільну та 
вузівську підготовку, унеможливлюють дублю-
вання навчального матеріалу, сприяють 
поліпшенню переходу від середньої школи до 
університету [6].
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Іншим важелем регулювання змісту вищої 
освіти є безпосередні її споживачі – робо-
тодавці, які прагнуть глибинної практичної 
спрямованості освіти, вимагають від фахівців 
етичного виховання, проблемно-модульного 
мислення та вміння самовчитися, тим самим 
швидко реагувати на мінливість оточення. 
У зв’язку з цим багато університетів світу 
переглянули складові компоненти навчаль-
ного, спеціально-предметного та професій-
ного блоків підготовки студентів. Безумовно, 
в пріоритеті залишаються спеціалізація сту-
дента, його практична підготовка. Однак 
науково-обґрунтованим має стати баланс 
дисциплін (курсів) теоретичної підготовки, 
посилення гуманітарної та соціальної скла-
дових освіти, оскільки такі дисципліни вима-
гають творчого мислення, отже, збагачують 
логічне та образне мислення студентів, спри-
яють полегшеному використанню набутих 
знань під час вирішення практичних проблем. 
Слід дещо скоротити обсяг або винести на 
факультативне навчання курси історичного 
спрямування, що містять матеріал виключно 
описового характеру. Так, такий визнаний 
гігант серед технічних університетів світу, як 
Массачусетський технологічний університет, 
пропонує студенту на кожному курсі здавати 
гуманітарний предмет незалежно від обраної 
спеціальності. Більш того, 25% загального 

обсягу підготовки майбутнього фахівця відво-
диться саме предметам соціально-гуманітар-
ного циклу [3].

Висновки з цього дослідження. Уза-
гальнюючи світові тенденції у галузі вищої 
освіти, доцільно відзначити, що сучасному 
навчально-виховному процесу вищої школи 
властиві інтегративність та спеціалізація, 
гнучкість та адаптивність, модульність та 
мобільність, самостійність, наукове-дослід-
ницьке спрямування, широке використання 
передових інформаційних та комунікаційних 
технологій, орієнтація на потреби споживача, 
суспільства, країни загалом.

Розуміння основних світових трендів роз-
витку вищої освіти, механізмів їх реалізації 
закладає фундамент для аналізу міжнарод-
ного освітнього простору, визначення місця 
в ньому української вищої школи та шляхів 
модернізації національної системи вищої 
освіти відповідно до рівня світових стандар-
тів. У глобалізаційному світі вітчизняні ВНЗ 
мають примножити свої освітні здобутки, 
зберегти самобутність та культурні цінності, 
традиції. Дослідження зарубіжного досвіду 
розвитку університетської освіти має стати 
міцним підґрунтям для подальшого процесу 
реформування вищої освіти, підвищення її 
якості, посилення її привабливості та конку-
рентоспроможності на міжнародній арені.
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блемам развития и модернизации человеческого капитала, рассмотрены проблемы оптимальности его ис-
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The article deals with the topical questions of grounds and specifications for methodological approaches to the 
development and modernization problems of human capital asset, it also examines the problems of its optimal use. 
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of innovative economic systems development. The human capital asset has been proved to affect economic expan-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Рівень розвитку сучасних еконо-
мічних систем визначається перш за все 
ступенем впровадження та використанням 
інноваційних технологій, залученням висо-
копрофесійних знань, навичок та досвіду. 
Основою розвитку інноваційних економічних 
систем є втілений в економіці знань людський 
капітал.

Освоєння та впровадження інноваційних 
досягнень в економічні процеси неможливі без 
ефективного використання людського капі-
талу, оскільки саме він забезпечує зростання 
продуктивності праці, покращення добробуту 
суспільства. Проте в сучасних економічних 
дослідженнях мало уваги приділено розвитку 
самого людського капіталу і, особливо, питан-
ням його модернізації (удосконалення).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури продемонстрував, 
що термін «модернізація людського капіталу» 
залишається недостатньо обґрунтованим, 
незважаючи на величезну кількість робіт, при-
свячених проблематиці людського капіталу.

У 1964 р. Г. Беккером була розроблена 
базова теоретична модель людського капі-
талу [1, с. 164]. Значущість нової ролі людини 
в економічному розвитку висловив Т. Шульц 
[2, с. 71], базуючись на дослідженнях Е. Дені-
сона [3]. Розвитку альтернативних концепцій 
людського капіталу сприяла концепція «все-
осяжного капіталу», яка передбачала враху-
вання у категорії капіталу всього, що здатне 
протягом певного часу приносити дохід, тому 
і людина поряд з матеріальними об’єктами 
повинна включатись до складу капіталу. Люд- Д
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ський капітал складається зі знань, навичок та 
інших характеристик (вроджених та набутих), 
які залежать від конкретної людини і визнача-
ють її продуктивність [4, с. 2439].

Сьогодні глобалізація економіки вимагає, 
щоб країни розвивали добре освічених праців-
ників, які здатні виконувати складні завдання 
і адаптуватися до швидких змін навколиш-
нього середовища та мінливих потреб вироб-
ництва [5]. При цьому реформування системи 
освіти має велике значення для зростання 
конкурентоспроможності країни та підви-
щення ефективності використання людського 
капіталу [6, c. 87]. Трансформація процесів 
розвитку людського капіталу вимагає перео-
смислення ролі людини в економічній системі 
суспільства. У зв’язку з цим кардинально змі-
нюється погляд на роль людини, при цьому 
кошти на її розвиток розглядаються вже не 
як витрати, а як інвестиції або перспективне 
вкладення капіталу [7, c. 526; 8, c. 189]. Інвес-
тиції в людський капітал дають віддачу в 5–6 
разів більше, ніж вкладення в матеріальне 
виробництво [9, c. 63].

Людський капітал має важливу вагу під час 
формування інтелектуального капіталу, що 
частково підтверджує гіпотези деяких авто-
рів [10, c. 18; 11, c. 482], а також відіграє важ-
ливу роль у підвищенні ефективності бізнесу 
на всіх етапах ділового життя [12, c. 687]. 
Напрями високоефективної державної полі-
тики, спрямовані на накопичення людського 
капіталу, сприяють підвищенню економічного 
зростання регіонів [13, c. 98]. При цьому люд-
ський капітал, як правило, розглядається як 
один із ключових чинників, що визначають 
конкурентоспроможність та економічне зрос-
тання [14, c. 92; 15, c. 81], а концепція роз-
витку людського капіталу охоплює не тільки 
економічні показники, але й соціальні харак-
теристики [16, c. 1643]. Розвиток людського 
капіталу багато в чому залежить від таких 
напрямів державної політики, як вдоскона-
лення системи освіти, зростання доходів 
населення, оптимізація міграційної полі-
тики, покращення соціальної та економічної 
інфраструктури, забезпечення соціального 
партнерства та ініціативи підприємства, під-
тримка розвитку громадянського суспільства 
[17, c. 584]. Існує дві точки зору щодо кате-
горії людського капіталу: перша полягає у 
розумінні людського капіталу як робочої сили, 
пов’язаної зі створенням доданої вартості, 
друга пов’язана з людиною та може бути роз-
глянута як об’єкт інвестицій для освіти та про-
фесійної підготовки [18, c. 173].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). В умовах посилення інноваційних 
тенденцій в економічних системах втрача-
ється актуальність нагромадження матері-
альних благ, при цьому значна увага повинна 
зосереджуватись на проблемі людського 
капіталу та потребах його принципово нових 
характеристик. У зв’язку з цим метою нашого 
дослідження є узагальнення, обґрунтування та 
уточнення методологічних підходів до проблем 
розвитку та модернізації людського капіталу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження категорії «людський 
капітал» передбачає використання низки 
методологічних принципів та підходів. Осно-
вними методами вивчення категорії «люд-
ський капітал» є синергетичний принцип та 
еволюційно-історичний підхід. Використання 
коеволюційного принципу базується на іден-
тифікації єдності та взаємодії соціальних та 
природних якостей людини.

Одним з основних методологічних засо-
бів під час вивчення процесів людського 
розвитку є діалектичний метод. Він перед-
бачає врахування таких ключових елемен-
тів, як дослідження взаємообумовленості та 
взаємозв’язків складових людського капіталу 
у соціальному та економічному розрізах. Діа-
лектичний підхід також включає вивчення 
трансформації категорії «людський капітал» 
та врахування законів перетворення кількіс-
них змін на якісні.

Методологічним засобом вивчення люд-
ського капіталу також є структурно-системний 
підхід, в основу якого покладено дослідження 
системного складу людського капіталу як 
на рівні окремого господарюючого суб’єкта 
(мікрорівень), так і на рівні певної країни 
(макрорівень). Також завдяки використанню 
цього підходу людський капітал набуває нової 
цілісності за рахунок комплексу характерис-
тик та елементів, які беруть участь у його фор-
муванні. Завдяки використанню структурно-
системного підходу людина постає перед 
дослідниками як біосоціальний індивід, в 
якому переплітаються психологічні, соціальні, 
економічні, біологічні, культурні складові.

Одним із методологічних засобів, що 
логічно випливає з попередніх, є синергетич-
ний підхід. Він базується на теорії самооргані-
зації та врахування комплексу багаторівневих 
зв’язків між системними складовими, форму-
вання яких зміцнює її єдність, ефективність 
функціонування та перспективи різноварі-
антного розвитку, а також сприяє творенню 
нової якості. У розрізі синергетичного підходу 
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до економічної системи, крім самоорганізації, 
розглядається комплекс важелів, методів та 
форм різностороннього людського розвитку – 
формування системи стимулів, потреб, врів-
новаження соціально-економічних інтересів 
індивідів та груп як на мікро-, так і на макро-
рівнях.

Доцільно також враховувати історично-
еволюційний аспект соціально-економічних 
передумов відтворення людського капіталу 
в сучасних інноваційних економічних систе-
мах (принципи розвитку та історизму), про-
цеси глобалізації, активізацію інноваційного 
та інтелектуального розвитку, зростання ролі 
людини як основної рушійної сили для поси-
лення продуктивності.

Важливим у дослідженні категорії люд-
ського капіталу є системний метод. Доціль-
ність його використання щодо оцінки еконо-
мічних тенденцій на мікро- та макрорівнях 
обумовлена комплексністю та глибиною 
дослідження. При цьому об’єктами вивчення 
є різні компоненти систем. Система – 
взаємопов’язаний комплекс елементів та під-
систем, в результаті взаємодії яких утворю-
ється якісно нова цілісність [19, c. 5].

Принцип системності (структурно-систем-
ний підхід) враховує ідентифікацію базових 
підсистем та їх складових (комплексу елемен-
тів та сталих внутрішніх зв’язків між ними), що 
створює можливості для утворення загальних 
якостей та властивостей органічної єдності, 
не властивих окремим компонентам.

Методологічна основа принципу систем-
ності передбачає використання нового під-
ходу до об’єкта дослідження. Структурно-сис-
темний підхід сам по собі не розв’язує наявну 
проблему, проте є засобом її реально нового 
визначення. Принцип системності передба-
чає дослідження кожної окремої складової 
системи в її зв’язку з іншими, ідентифікацію 
впливу характеристик окремих елементів 
системи на її функціонування загалом. Так, 
структурно-системний підхід до розвитку 
людського капіталу передбачає доцільність 
вивчення його системних компонентів через 
аналіз їх взаємозв’язків, комплексну оцінку 
розвитку та функціонування людського капі-
талу в економічних системах інноваційного 
типу. Істотну вагу в дослідженні мають зістав-
лення між складовими у межах системи, що 
визначають її властивості та формують нову 
якість. Таким чином, визначення економічної 
категорії «людський капітал» базується на 
поєднанні часу і простору відтворення, визна-
чається впливом факторів суспільного розви-

тку, а саме економічних, правових, політич-
них, соціальних тощо.

Використання синергетичного підходу у 
дослідженні категорії «людський капітал» 
пояснюється можливостями виокремлення 
факторів одержання людського капіталу з 
вищими якісними характеристиками продук-
тивності.

Нова теоретична конструкція терміна 
«людський капітал» потребує формування 
нового підходу до наукового трактування. 
Тому в контексті інноваційного розвитку соці-
ально-економічних систем категорію «люд-
ський капітал» доцільно тлумачити як функ-
ціональний елемент інноваційного розвитку, 
який залежить від інтелектуальної активності 
та втілює одну з форм реалізації якісно нових 
знань, що дає можливість зростання конку-
рентоспроможності економічної системи. При 
цьому ефективна трансформація економіч-
них систем неможлива без підвищення якіс-
них характеристик робочої сили, а саме зді-
бностей, досвіду, знань, інтелекту. В сучасних 
умовах саме модернізація людського капіталу 
встановлює обмеження та можливості соці-
ального та технологічного розвитку економіч-
них систем. Активізація тенденцій щодо ство-
рення нових знань, розширення використання 
інформації та її поширення обумовлює появу 
та розвиток нових якісних ознак людського 
капіталу. Їм притаманна висока комп’ютерна 
грамотність, знання іноземних мов, мобіль-
ність, професійна відповідальність, освоєння 
мережі Інтернет, навички віртуального співро-
бітництва. Носіями інноваційного людського 
капіталу стануть спеціалісти, які на постійній 
основі підвищуватимуть свій професіоналізм, 
знання та досвід, використовуватимуть їх для 
створення економічних інновацій із залучен-
ням інформаційно-комп’ютерних технологій. 
Інноваційними формами людського капіталу 
є фріланс, теледоступ, телеробота, які перед-
бачають можливості роботи на відстані із низ-
кою вигод як для робітника, так і для робото-
давця.

Трансформація людського капіталу зале-
жить від мотивації самих працівників, вільного 
вибору працедавця, диверсифікації форм 
зайнятості, доступу до системи освіти та її вар-
тості, освоєння інформаційно-комп’ютерних 
технологій, рівня глобалізації та віртуалізації 
ринків праці.

Модернізація людського капіталу перед-
бачає процеси безперервності навчання про-
тягом життя, нерозривність зв’язків освіти та 
виробничих циклів; посилення творчого вико-
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ристання набутих знань та вмінь для генерації 
ноу-хау; інноваційний розвиток економічних 
систем обумовлює нові вимоги щодо безпе-
рервності навчання та зростання творчої ком-
поненти не тільки окремих робітників, але й 
цілих підприємств, організацій та фірм.

Теорія людського капіталу залежить також 
від концепції його розвитку, основною переду-
мовою якого є зростання якості життя насе-
лення. Для зіставлення рівнів якості життя різ-
них країн використовується індекс людського 
розвитку. До складу країн з дуже високим 
рівнем людського розвитку належать Нор-
вегія (0,949); Австралія, Швейцарія (0,939); 
Німеччина (0,926); Данія, Сінгапур (0,925); 
Нідерланди (0,924); Ірландія (0,923); Ісландія 
(0,921); Канада, Сполучені Штати Америки 
(0,920) [20]. Україна належить до складу країн 
з високим рівнем людського розвитку (індекс 
людського розвитку становить 0,743).

Основною проблемою оптимальності вико-
ристання людського капіталу є відповідність 
наявного рівня освіти, який необхідний для 
ефективного функціонування робочих місць 
та реального професійного рівня підготовки 
робочої сили [21, c. 1073].

Процеси накопичення людського капіталу 
залежать від демографічних тенденцій, а 
особливо від міграційного руху населення, 
адже накопичення людського капіталу роз-
глядається як двигун економічного розвитку, 
при цьому зниження людського капіталу за 
рахунок міграції до більш розвинених регіонів 
негативно впливає на перспективи регіональ-
ного зростання [22, c. 288].

Модернізація людського капіталу, розвиток 
людського капіталу інноваційної спрямова-
ності вимагають впровадження таких переду-
мов: забезпечення високого рівня зайнятості, 
обумовленого максимальною працевлашто-
ваністю випускників; стимулювання утворення 
високоефективних та якісних робочих місць; 
посилення розвитку висококваліфікованих 
кадрів; сприяння процесам інтелектуаліза-
ції людського капіталу; приведення у відпо-
відність науки та освіти; ефективне функці-
онування системи підвищення кваліфікації 
та перекваліфікації робочої сили відповідно 
до поточних та перспективних потреб ринку 
праці; зростання інноваційних та інвестицій-
них вкладів у людський капітал (збільшення 
бюджетних видатків на користь людського 
розвитку); забезпечення умов для збере-
ження та покращення здоров’я нації як одного 
з найбільш важливих пріоритетів; підвищення 
якості освітніх послуг завдяки реформуванню 

освітньої системи; зростання видатків на 
науково-дослідні роботи; скорочення розриву 
між наявною освітньої підготовкою та потреб 
ринку праці; посилення розвитку процесів 
наукових досліджень у сфері освіти. Профе-
сійна підготовка висококваліфікованих кадрів 
відповідно до потреб ринку праці є одним з 
основних компонентів розвитку інноваційних 
економічних систем поряд з науковими дослі-
дженнями, інноваційною інфраструктурою та 
інноваційним підприємництвом.

Велике значення в дослідженні питань люд-
ського капіталу має вивчення взаємозв’язку 
людського капіталу та економічного зрос-
тання: «зростання фізичного та людського 
капіталу визначає довгострокове зростання» 
[23, c. 308]. Водночас автори стверджують, 
що визначальну роль у формуванні люд-
ського капіталу мають державні інститути, а 
ефективні інституційні зміни сприятимуть еко-
номічному розвитку.

Згідно з даними Світового банку [24; 25], які 
ґрунтуються на вивченні економік 192 країн, 
визначено, що тільки 16% економічного зрос-
тання обумовлюється фізичним капіталом, 
20% – природним капіталом, а 64 % – люд-
ським капіталом.

Висновки з цього дослідження. Люд-
ський капітал, втілений у наукових, освітніх, 
професійних досягненнях, посилює еконо-
мічні ефекти через залучення інтелектуаль-
ної компоненти та визначає соціально-інно-
ваційний розвиток країни, що є передумовою 
формування економічної системи інновацій-
ного типу. Розвиток інноваційних економічних 
систем багато в чому визначається якістю 
людського капіталу, результатами функціону-
вання його інноваційних характеристик.

Основним напрямом посилення інновацій-
ної складової людського капіталу є створення 
необхідної кількості творчих, інноваційних 
груп, колективів, мережевих спільнот, бага-
того комунікативного середовища, необхід-
ного для розвитку та реалізації інноваційних 
високотехнологічних товарів та послуг належ-
ного рівня якості.

Метою модернізації людського капіталу є 
оновлення процесів формування високомо-
більних, ефективних, креативних колективів, 
що задіяні в різноманітних секторах еконо-
міки (маркетинг, інжиніринг, управління тощо). 
Колективна співпраця, генерація ідей підви-
щують ефективність використання інтелекту-
ального капіталу. Такі групи стають «генеру-
ючою», базовою формою людського капіталу, 
ключовою для розвитку інноваційних еко-
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номічних систем, оскільки інші структурні 
одиниці лише використовують і транслюють 
вироблені такими колективами засоби та спо-
соби діяльності.

Модернізація процесів управління люд-
ським капіталом повинна реалізовуватись із 
використанням таких напрямів: створення 
колективів-лідерів у своїй сфері діяльності; 
стимулювання розвитку «центрів переваг» у 
різних секторах функціонування суспільства; 

активізація залучення спільнот та індивідів 
у світові креативні та інтелектуальні мережі. 
Термін «центр переваг» включає одну із 
форм партнерства організацій (виробничих, 
науково-дослідних, освітніх) та передбачає 
організоване акумулювання ресурсів (високо-
технологічну приладну світову базу, систему 
висококваліфікованих кадрів), яке надасть 
низку переваг для окремого регіону чи країни 
у розвитку технологічних розробок.
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У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення категорії «соціальна сфера», виокремлено такі 
три теоретичні підходи, як процесуальний, змістовий, інституційний. Особливості функціонування соціальної 
сфери в Україні розглянуто через призму сприятливих і несприятливих передумов, а також сприятливих і не-
сприятливих чинників її розвитку.

Ключові слова: соціальна сфера, передумови і чинники розвитку соціальної сфери, рівень життя насе-
лення.

Кальницкая М.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОСОБЕН-
НОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье проанализированы современные подходы к определению категории «социальная сфера», выде-
лены такие три теоретических подхода, как процессуальный, содержательный, институциональный. Особен-
ности функционирования социальной сферы в Украине рассмотрены через призму благоприятных и неблаго-
приятных предпосылок, а также благоприятных и неблагоприятных факторов ее развития.

Ключевые слова: социальная сфера, предпосылки и факторы развития социальной сферы, уровень 
жизни населения.

Kalnytska M.A. THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING OF SOCIAL SPHERE AND FEATURES OF ITS 
FUNCTIONING IN UKRAINE

In the paper the current approaches to the definition of the category of “social sphere” are analyzes. In the sci-
entific article singled out three theoretical approaches to this concept: the procedural approach, semantic approach, 
institutional approach. Features of the social sphere functioning in Ukraine through the prism favorable and unfa-
vorable conditions and factors of development are considered.

Key words: social sphere, prerequisites and factors of social sphere, standard of living.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток соціально-економічної 
системи, зростання національної еконо-
міки і вирішення низки економічних проблем 
завжди пов’язані з вирішенням соціальних 
проблем у суспільстві. Кризові явища в наці-
ональній економіці знижують ефективність 
функціонування соціальної сфери, яка набу-
ває негативних тенденцій розвитку і нагрома-
джує соціальні проблеми. Оскільки соціальна 
сфера є важливою складовою забезпечення 
життєдіяльності суспільства, сприяє розвитку 
людини та відтворенню людського капіталу, 
формуванню певного рівня життя у суспіль-
стві, вона повинна завжди бути в полі зору 
наукових досліджень та державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам розвитку соціальної сфери та 
підвищенню ефективності її функціонування 
присвячені наукові праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Серед науковців слід 
назвати таких, як А.М. Бабич [1], А.Ю. Була-
тецька [14], І.О. Верховод [4], А.А. Гейдт 
[5], Є.В. Горшеніна [6], О.А. Грішнова [7], 

Є.В. Єгоров [1], Е.К. Зінь [9], В.Є. Козак [10], 
В.І. Куценко [11], В.А. Лазарєв [12], Л.О. Лазу-
тіна [13], Я.А. Маргулян [14], М.К. Орлатий [16], 
Г.І. Осадча [17], А.А. Пакуліна [18], Г.С. Паку-
ліна [18], Р.П. Підлипна [19], І.М. Царук [21], 
С.А. Шевель [23], А.Г. Ягодка [24]. Науковці 
звертають увагу на те, що соціальна сфера 
має свої закономірності розвитку і є відносно 
самостійною системою із загальними та специ-
фічними зв’язками, умовами функціонування, 
механізмами управління [13]. Соціальна 
сфера пов’язана з усіма сферами функці-
онування соціально-економічної системи і 
потребує подальшого наукового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є систематизація та 
узагальнення визначень поняття «соціальна 
безпека» через розкриття її економічного 
змісту, а також конкретизація передумов і чин-
ників розвитку соціальної сфери в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В сучасних умовах динамічного роз-
витку соціально-економічної системи України 
вагоме місце посідає соціальна сфера. Соці- Д
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альна сфера пов’язана з процесами забезпе-
чення життєдіяльності людини і суспільства, 
продукує економічні блага для задоволення 
потреб людини, відповідно, відображає як 
рівень і якість життя у суспільстві, так і рівень 
розвитку національної економіки.

Соціальна сфера як важлива сфера націо-
нальної економіки України на даному етапі є 
складною і динамічною системою, у якій від-
буваються кількісні і якісні зміни, ця система 
постійно змінює напрями розвитку і транс-
формації, проте сьогодні вона характеризу-
ється низькою ефективністю функціонування. 
Водночас поняття «соціальна сфера» в Укра-
їні недостатньо відображено у чинних нор-
мативно-правових актах. Крім цього, серед 
науковців як у вітчизняній, так і зарубіжній 
науковій літературі відсутній єдиний підхід до 
розуміння сутності цього поняття.

На наш погляд, можна виокремити три 
підходи до трактування поняття «соціальна 
сфера»:

1) процесуальний підхід (соціальні про-
цеси та форми соціальної діяльності спрямо-
вані на підвищення рівня життя у суспільстві);

2) змістовий підхід (спрямований на зміс-
тове наповнення поняття «соціальна сфера»);

3) інституційний підхід (розглядає інститу-
ційні одиниці, які забезпечують у суспільстві 
підвищення рівня життя).

З позиції процесуального підходу до соці-
альної сфери Е.К. Зінь трактує як діяльність 
стосовно здійснення просторових процесів 
у суспільстві, впровадження раціональних 
форм організації життя людей з точки зору 
умов праці, побуту, відпочинку, розвитку осо-
бистості, відновлення життя, відтворення 
населення. Ця сфера, як зазначає науковець, 
безпосередньо пов’язана з політикою, еконо-
мікою, соціологією, демографічними дослі-
дженнями тощо [9, с. 126].

М.К. Орлатий розглядає соціальну сферу 
села як складову аграрної економіки, яка 
«відображає певне коло специфічних відно-
син, що складають єдину систему, знаходить 
своє відображення у процесах, що забезпе-
чують життєдіяльність людини у суспільстві» 
[16, с. 7].

Як «сферу суспільних відносин, які охо-
плюють інтереси класів і соціальних груп, 
націй і народностей, відносини суспільства 
і особистості, умови праці і побуту, здоров’я 
і відпочинку» соціальну сферу трактують 
Л.Я.  Баранова, А.І. Левин [2, с. 152].

А.М. Бабич, Є.В. Єгоров вважають, що соці-
альну сферу необхідно розглядати як «сис-

тему економічних відносин, що формуються 
в сфері освіти, культури і мистецтва, охорони 
здоров’я, фізичної культури та спорту, соці-
ального забезпечення, житлово-комуналь-
ного господарства та в інших її галузях в 
умовах обмеженості ресурсів. Економічні від-
носини в цій сфері складаються в процесі від-
творення соціальних благ, що набувають як 
речову форму, так і форму послуг, або корис-
ного ефекту праці, що споживається в процесі 
його виробництва» [1, с. 9].

Розглядаючи соціальну сферу як складну і 
динамічну підсистему суспільства, Я.А. Мар-
гулян і А.Ю. Булатецька наголошують на тому, 
що це сфера, де відбувається «діяльність 
людей щодо відтворення життя суспільства, 
ця діяльність пов’язана з функціонуванням 
різних соціальних відносин, умов і чинників, 
які забезпечують життєдіяльність соціальних 
груп і індивідів, їх відтворення, розвиток і удо-
сконалення» [14, с. 23].

Найбільше визначень в науковій еконо-
мічній літературі стосується саме змістового 
підходу, при цьому автори констатують, що 
соціальна сфера є сукупністю галузей, які 
визначають рівень життя, є сферою життє-
діяльності, є суспільним простором відтво-
рення людини тощо.

Так, Центром перспективних соціаль-
них досліджень сформульовано таке визна-
чення соціальної сфери: «це сукупність 
усіх галузей життєдіяльності суспільства, 
взаємопов’язаних з державними і недержав-
ними установами, організаціями і підприєм-
ствами, які забезпечують загальний рівень 
життя громадян та сприяють зростанню їх 
благополуччя в державі, створюючи при 
цьому оптимальні умови для реалізації та 
самореалізації здібностей та інтересів тих же 
громадян» [22].

В цьому контексті у Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови дається 
таке визначення соціальної сфери: «сукуп-
ність галузей, підприємств, організацій, які 
безпосередньо пов’язані і визначають спосіб і 
рівень життя людей, їх добробут, споживання 
(освіта, культура, охорона здоров’я тощо)» [3, 
с. 1360]. Таке ж визначення соціальної сфери 
подано в Економічній енциклопедії [8].

Є.В. Горшеніна вважає, що соціальну сферу 
характеризує широка сукупність галузей, які 
визначають не тільки рівень життя людей, але 
й спосіб їхнього життя [6, с. 53]. В.А. Лазарєв 
вважає, що соціальна сфера продукує різно-
манітні послуги для населення, а до її галузей 
відносяться ті, які безпосередньо впливають 
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на людину, умови її проживання, оточуюче 
середовище (охорона здоров’я, освіта, куль-
тура тощо) [12, с. 58].

Частина галузей соціальної сфери ство-
рює послуги, які задовольняють матеріальні 
потреби людей (житлово-комунальне гос-
подарство, побутове обслуговування, гро-
мадське харчування, торгівля). Інші галузі 
виробляють послуги, що спрямовані на задо-
волення духовних потреб людей (наука, 
освіта, охорона здоров’я, спорт, мистецтво, 
культура, рекреаційний комплекс).

Загалом всі галузі соціальної сфери в еко-
номічній літературі поділяють на дві групи:

1) ринкові, або автономні, – торгівля, гро-
мадське харчування, побутове обслугову-
вання, житлово-комунальне господарство, 
туризм, доходні об’єкти рекреаційного комп-
лексу;

2) неринкові, або бюджетні, – охорона 
здоров’я, освіта, наука, культура і спорт, 
об’єкти рекреаційного комплексу, що вимага-
ють державного чи регіонального (місцевого) 
фінансового втручання [13, с. 153; 21].

На думку Р.П. Підлипної, соціальна сфера – 
це «сектор економіки, в якому здійснюються 
виробництво, розподіл і споживання матері-
альних благ, а також відбувається забезпе-
чення розширеного відтворення людського 
капіталу за участю держави як гаранту еко-
номічного забезпечення соціально достат-
нього рівня життя населення» [19, с. 63]. Таке 
визначення в контексті змістового підходу є 
не зовсім коректним, оскільки в соціальній 
сфері створюються не матеріальні блага, 
а послуги. На наш погляд, доцільніше вико-
ристати поняття «економічні блага» замість 
поняття «матеріальні блага». Некоректно 
також стверджувати, що «соціальна сфера – 
це сфера виробництва і відтворення людини» 
[19, с. 64].

І.М. Царук також у визначенні соціальної 
безпеки використовує поняття «матеріальні 
блага» замість поняття «економічні блага» 
або послуги, проте заслуговує на увагу підхід 
автора з позицій широкого і вузького тракту-
вання поняття «соціальна сфера». І.М. Царук 
зазначає: «У широкому розумінні соціальна 
сфера – це сектор економіки, де здійснюються 
виробництво, розподіл та споживання матері-
альних благ і створюються сприятливі умови 
для матеріального, фізичного та духовного 
розвитку суспільства. У вузькому розумінні 
соціальна сфера розглядається як сукуп-
ність сфер життєдіяльності суспільства, які 
забезпечують задоволення його різноманіт-

них потреб, оптимальні умови праці, побуту, 
здоров’я та відпочинку, всебічний розвиток 
людини, впливають на рівень суспільного 
добробуту та сприяють вирівнюванню рівня 
життя населення різних регіонів країни» [21].

В науковій монографії «Соціальна сфера: 
реальність і контури майбутнього (питання 
теорії і практики)» В.І. Куценко соціальну 
сферу трактує як «сукупність галузей, що без-
посередньо пов’язані та найбільше визнача-
ють рівень життя населення та доступність 
для нього основних благ, необхідних для фор-
мування і розвитку особистості» [11, с. 56].

О.А. Грішнова соціальну сферу розглядає 
як сферу освоєння інвестицій в людський 
капітал, причому абсолютно незалежно від 
специфіки технологій задоволення потреб 
людини в благах, важливих для формування і 
розвитку її капіталу [7, с. 32].

Трактуючи сутність соціальної сфери, 
В.А. Скуратівський, О.М. Палій, Е.М. Ліба-
нова вважають, що соціальна сфера є сфе-
рою життєдіяльності людського суспільства, 
де реалізуються інтереси класів, соціальних 
груп, етнонаціональних спільнот, що охоплює 
широку палітру соціального простору – від 
умов праці, побуту, здоров’я до соціально-
класових, етнонаціональних, сімейно-шлюб-
них відносин [20, с. 344].

На думку В.Є. Козак, соціальна сфера 
включає частину галузей соціальної інфра-
структури, що надають послуги [10, с. 4].

С.А. Шевель відстоює точку зору, що 
соціальна сфера – це «простір відтворення 
повсякденного життя, розвиток та самореалі-
зація людини як особи» [23, c. 17].

Л.О. Лазутіна розглядає соціальну сферу 
як сферу, в якій безпосередньо не здійсню-
ється виробництво продукції, але завдяки якій 
створюються умови для її виробництва, жит-
тєдіяльності, піднесення значення сільського 
способу життя тощо [13, с. 153].

Отже, в науковій літературі стосовно розу-
міння соціальної сфери явно домінують два 
розглянуті підходи, такі як процесуальний та 
змістовий. Інституційного підходу, який роз-
глядає інституційні одиниці, функціонування 
яких спрямовано на забезпечення вищого 
рівня життя населення соціально-еконо-
мічної системи, дотримуються І.О. Верхо-
вод [4], А.А. Пакуліна [18], Г.С. Пакуліна [18], 
С.М. Марєєв [15], Г.П. Солодков [15].

Так, А.А. Пакуліна і Г.С. Пакуліна трактують 
поняття «соціальна сфера» як «сукупність 
інституційних одиниць (позабюджетні фонди, 
благодійні фонди, професійні спілки), дер-
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жавних і недержавних організацій (наукові, 
правоохоронні, освітні, медичні), які виробля-
ють суспільно-корисні блага і послуги, мета 
яких полягає у підвищенні індивідуального і 
суспільного добробуту, що сприяє підтримці 
суспільства в стані економічної рівноваги»  
[18, с. 84].

І.О. Верховод вважає, що «сукупність 
установ, що обслуговують процеси відтво-
рення людського потенціалу, разом із специ-
фічними нормами, правилами, процедурами 
(інститутами), що сформувались у процесі їх 
діяльності, називають соціальною сферою» 
[4, с. 28].

З позицій інституційного підходу 
С.М. Марєєв і Г.П. Солодков як інституційні 
одиниці розглядають установи, що сприяють 
відтворенню людини та людської особистості 
[15, с. 6].

З теоретичної точки зору, на наш погляд, 
на особливу увагу заслуговує трактування 
соціальної сфери українським економістом 
А.Г. Ягодкою, який фактично об’єднує три 
сформульовані нами підходи до визначення 
поняття «соціальна сфера»: процесуальний, 
змістовий та інституційний. На його думку, 
соціальна сфера є не лише категорією, яка є 
сукупністю галузей і видів діяльності, підпри-
ємств, закладів і установ, які мають забезпе-
чувати задоволення потреб людей у матері-
альних благах, послугах, відтворенні роду, 
створенні умов для співіснування і співпраці 
людей у суспільстві згідно з чинними зако-
нами і загальноприйнятими правилами, але 
й сферою суспільної діяльності, яка спрямо-
вана на розвиток в людей духовності, вихо-
вання совісті, здатність розрізняти добро і 
зло, оцінювати свої вчинки, формулювати 
для себе моральні приписи і вимагати їх вико-
нання [24, с. 5].

Водночас, на нашу думку, необхідно роз-
межовувати поняття «соціальна сфера» 
і «соціальна інфраструктура». На думку 
Г.І. Осадчої, як складова соціальної сфери 
соціальна інфраструктура – «це стійка сукуп-
ність матеріально-речових елементів, що 
створюють умови для задоволення всього 
комплексу потреб, з метою відтворення 
людини і суспільства та за своєю внутрішньою 
організацією система установ, підприємств та 
органів управління, що забезпечують функці-
онування всіх інститутів соціальної сфери» 
[17, с. 10]. Водночас в науковій літературі 
зустрічаються інші точки зору, згідно з якими 
поняття «соціальна сфера» і «соціальна інф-
раструктура» ототожнюються [5, с. 13].

Різноманітні теоретичні підходи до поняття 
«соціальна сфера» свідчать про багатоаспек-
тність і різноплановість поняття «соціальна 
сфера». У цій сфері не здійснюється вироб-
ництво матеріальних благ, різноманітної про-
дукції, а створюються різноманітні послуги, які 
сприяють створенню сприятливих умов для 
розвитку національного виробництва, забез-
печення високого рівня життя у соціально-еко-
номічній системі, сприяють створенню соці-
ально безпечного середовища для людини і 
суспільства. Теоретичне підґрунтя є умовою 
правильно сформульованого прикладного під-
ходу до розвитку соціальної сфери в Україні. 
Водночас в Україні сьогодні соціальна сфера 
характеризується низьким ступенем задово-
лення основних життєво необхідних потреб 
більшості громадян, зростанням соціальної 
диференціації, погіршенням якості людського 
потенціалу, що несе в собі серйозну загрозу 
соціально-економічного розвитку країни [18, 
с. 81]. Низька суспільна ефективність функ-
ціонування соціальної сфери «зумовлена 
переважно необґрунтованою монополією 
бюджетного фінансування, що викривлює 
цільові настанови діяльності таких установ, 
фіксує залежність масштабів їх ресурсного 
забезпечення від штучних бюрократичних 
оцінок, проте робить їх абсолютно незалеж-
ними від оцінки результатів їх функціонування 
безпосередніми споживачами» [4, с. 37].

Тому в Україні пріоритетним завданням 
державної політики, спрямованої на соці-
ально-економічний розвиток суспільства, є 
переорієнтація на забезпечення високого 
рівня безпеки у соціальній сфері, що потре-
бує науково обґрунтованої стратегії розвитку 
із залученням значного фінансування з ураху-
ванням досвіду західних країн.

Сьогодні в Україні існує низка передумов 
розвитку соціальної сфери. До сприятливих 
передумов, на наш погляд, належать:

1) наявність мережі об’єктів інституційної 
інфраструктури освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального забезпечення, громад-
ського харчування, транспорту і зв’язку;

2) наявність інтелектуально-кадрового, 
освітнього та науково-дослідного потенціалу 
розвитку соціальної сфери;

3) покращення індексу людського розвитку;
4) збільшення обсягів грошових доходів та 

витрат населення, зменшення офіційного роз-
риву між верствами багатого і бідного насе-
лення, зокрема у територіальному аспекті;

5) поступове зменшення чисельності насе-
лення за межею бідності;
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6) покращення характеристик придбання 
населенням споживчих та непродовольчих 
інвестиційних товарів, соціальних та інших 
послуг.

Проте в Україні наявні несприятливі пере-
думови розвитку соціальної сфери, до яких 
ми відносимо:

1) зменшення ВВП на душу населення;
2) наявність істотних реальних диференці-

ацій у рівні життя багатого і бідного населення, 
у просторово-територіальному аспекті;

3) великі обсяги тінізації ринку праці, зайня-
тості, доходів і витрат населення;

4) високий рівень корупції в освітній, куль-
турній сферах, житлово-комунальному госпо-
дарстві та системі надання державних соці-
альних послуг;

5) нераціональність структури доходів і 
витрат населення, низький рівень державного 
фінансування підтримки і розвитку соціальної 
сфери;

6) зменшення очікуваної тривалості життя, 
зменшення чисельності населення, звуження 
освітнього потенціалу;

7) погіршення стану розвитку та якості 
функціонування об’єктів соціальної та жит-
лово-комунальної інфраструктури.

На нашу думку, разом із виокремленням 
передумов необхідно конкретизувати чинники, 
які також поділяємо на сприятливі і несприят-
ливі. До чинників, які позитивно впливають на 
розвиток соціальної сфери в економічній сис-
темі України, ми відносимо:

1) імплементацію європейських норм і 
стандартів соціальної політики;

2) формування тенденцій до розвитку інте-
лектуально-кадрового та освітньо-інновацій-
ного потенціалу соціальної сфери;

3) підвищення якості та ефективності освіт-
ньої і науково-дослідної діяльності, зростання 
рівня інтелектуалізації економіки та соціаль-
ної сфери;

4) розвиток соціальних стандартів у сфері 
соціально-трудових відносин;

5) розвиток сімейної медицини, розбудову 
об’єктів фізичної культури та спорту.

Негативно на розвиток вітчизняної соці-
альної сфери випливає низка чинників, які ми 
називаємо несприятливими чинниками. До 
них відносимо:

1) зменшення чисельності та погіршення 
якості інституціонального забезпечення функ-
ціонування соціальної сфери;

2) подальший занепад матеріально-техніч-
ної та технологічної бази закладів соціальної і 
житлово-комунальної сфер;

3) зростання вартості соціальних послуг та 
соціального забезпечення в умовах євроінте-
грації;

4) ускладнення ситуації з глобальними 
захворюваннями;

5) зменшення обсягу введеного в експлуа-
тацію житла;

6) погіршення екологічної ситуації.
Висновки з цього дослідження. Сфор-

мульований теоретичний підхід, а також вио-
кремлення сприятливих та несприятливих 
передумов розвитку соціальної сфери в Укра-
їні та чинників, які впливають на цей процес, 
мають велике прикладне значення і є інфор-
маційним базисом для вироблення та здій-
снення державної політики, спрямованої на 
підсилення сприятливих і обмеження неспри-
ятливих передумов, стимулювання позитив-
них та стримування негативних чинників роз-
витку вітчизняної соціальної сфери.
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Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів: 
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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану зовнішньої міграції трудових ресурсів, охарактеризовано 
показники зовнішньої трудової міграції. Здійснено аналіз напрямів української трудової міграції, вікових груп 
та секторів зайнятості українських трудових мігрантів. Розкрито основні соціально-економічні причини трудо-
вої міграції, а також їх наслідки для економіки України.
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Статья посвящена исследованию современного состояния внешней миграции трудовых ресурсов, оха-
рактеризованы показатели внешней трудовой миграции. Осуществлен анализ направлений украинской тру-
довой миграции, возрастных групп и секторов занятости украинских трудовых мигрантов. Раскрыты основ-
ные социально-экономические причины трудовой миграции, а также их последствия для экономики Украины
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Kvasha O.S. SHELL MIGRATORY PROCESSES OF LABOUR RESOURCES: FACTORS, STATE AND CON-
SEQUENCES, ARE FOR UKRAINE

The article is devoted to the research of the current state of external migration of labour resources, characterizes 
indicators of external labour migration. An analysis of directions of Ukrainian labour migration, age groups, and sec-
tors of employment of Ukrainian labour migrants is done. The main socio-economic causes of labour migration and 
their consequences for the economy of Ukraine are revealed.

Key words: shell migratory processes, labour resources, external labour migration, factors of migration, reason 
of migration, standard of migrants, labour migrants.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливістю розвитку світової еко-
номіки XXI століття є її глобалізація, що вияв-
ляється у вільному переливанні капіталів, 
матеріальних і трудових ресурсів. Глоба-
лізація виробництва, посилення взаємоза-
лежності національних економік, а також, як 
наслідок, виникнення та постійний розвиток 
міжнародного ринку праці, що охоплює потоки 
трудових ресурсів, які перетинають націо-
нальні кордони, приводять до трудової мігра-
ції громадян України.

Під трудовою міграцією розуміють пере-
міщення особи з метою тимчасового працев-
лаштування, що супроводжується перетинан-
ням державного кордону (зовнішня трудова 
міграція) або меж адміністративно-територі-
альних одиниць держави (внутрішня трудова 
міграція) [1, с. 478].

Україна вважається однією з найбіль-
ших країн-донорів робочої сили в Європі, де 
зовнішня трудова міграція стала об’єктивною 

реальністю сьогодення. Великі потоки заро-
бітчанства сформувалися в умовах низької 
заробітної плати в секторі економіки, висо-
кого рівня безробіття та вимушеної неповної 
зайнятості, поширення бідності та розшару-
вання населення на багатих і бідних, значного 
розриву у рівнях оплати праці в Україні порів-
няно з іншими країнами.

Спроба розвинути економіку в Україні так 
і не привела до вирішення проблеми реаль-
ного покращення умов життя населення та 
зростання попиту на робочу силу. Більшість 
показників соціально-економічного розви-
тку свідчить про все більше зубожіння укра-
їнського народу. Можливості працевлашту-
вання на офіційному ринку праці України є 
незначними, до того ж зайнятість в секторі 
економіки держави не гарантує добробуту та 
не забезпечує потреб відтворення робочої 
сили працюючого [2, с. 175].

За сучасних умов в Україні з урахуванням 
демографічних процесів, економічної ситуації Д
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та військового конфлікту на Сході країни слід 
очікувати ще більшої активізації еміграційних 
процесів і, як наслідок, вибуття робочої сили 
за межі країни, що потребує ретельного дослі-
дження показників зовнішньої трудової міграції 
в Україні, визначення факторів, причин, наслід-
ків і, відповідно, розробки низки превентивних 
заходів у регулюванні міграційних процесів.

Саме тому ця тема є досить актуальною, 
потребує детального вивчення її стану та 
наслідків для України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми трудової міграції знайшли 
своє відображення у дослідженнях багатьох 
вітчизняних науковців. Зокрема, теоретичні 
основи явища зовнішньої міграції закладено 
у працях таких науковців, як Е. Лібанова, 
О. Малиновська, О. Піскун, М. Шульга. У пра-
цях А. Гайдуцького, І. Кукурудзи, К. Кравчука 
значну увагу приділено впливу міграційного 
капіталу на економіку країни. Питання міжна-
родної міграції робочої сили досліджували та 
продовжують досліджувати такі науковці, як, 
наприклад, Е. Лібанова, О. Позняк, О. Гріша-
нова, О. Малиновська.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження стану 
зовнішніх міграційних процесів в Україні, ана-
ліз факторів, визначення причин зовнішньої 
трудової міграції населення та їх наслідків для 
соціально-економічного розвитку України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Переміщення людей завжди висту-
пали рушійною силою у соціально-полі-
тичному розвитку світу. Сьогодні міграція 
населення набула ознак глобального явища. 
Революційні події 2013 року, війна й зовнішня 
агресія позначилися на всіх без винятку сто-
ронах життя українців, вони не могли не 
вплинути на їхню міграційну поведінку. Тим 
більше, що міграція – реактивний процес, 
який реагує на економічні та політичні зміни, 
причому не лише в країні походження, але й в 
країнах, куди спрямовується міграційний потік 
[3, с. 44].

Зовнішні міграційні процеси, які відбу-
ваються в Україні, залежать від факторів 
впливу на міжнародну міграцію. Згідно з тео-
рією факторів «притягання-відштовхування» 
англійського вченого Е. Ровенштайна мігра-

Таблиця 1
Фактори впливу на міжнародну міграцію населення

Фактори «відштовхування» Фактори «притягання»
Економічні

Низька заробітна плата Висока заробітна плата
Низька якість життя Висока якість життя
Високий рівень безробіття Наявність вільних робочих місць
Економічна нестабільність Стабільний розвиток економіки
Обтяжлива система оподаткування Ліберальна система оподаткування

Соціальні
Низька якість освіти Висока якість освіти
Погані умови праці Гарні умови праці

Недоступна система охорони здоров’я Доступна та високоякісна система охорони 
здоров’я

Відсутність можливостей для професійної 
самореалізації

Наявність можливостей для професійної 
самореалізації

Культурні
Релігійні переслідування Свобода віросповідання
Етнічна дискримінація Відсутність етнічної дискримінації
Расова дискримінація Відсутність расової дискримінації

Політичні
Відсутність демократії Розвинена демократія
Політична нестабільність Стабільність політичної системи
Корумпованість владних структур Відсутність корупції

Екологічні
Забруднене навколишнє середовище Краща екологічна ситуація
Низька якість питної води та їжі Чиста питна вода та екологічно безпечна їжа

Джерело: [5]
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ція трудового населення відбувається в кращі 
економічні умови в іншій місцевості порівняно 
з тими, де людина проживала. Виділяють такі 
фактори, як економічні, соціальні, культурні, 
політичні, екологічні (табл. 1). Для українських 
трудових мігрантів основними факторами 
«притягання» є висока якість життя закордо-
ном, висока заробітна плата, можливість про-
фесійної самореалізації, стабільна політична 
система та високоякісна освіта [4, с. 123].

Проаналізувавши фактори «відштов-
хування» трудових ресурсів закордон, ми 
маємо можливість встановити, що визна-
чальними серед них є економічний, зокрема 
низький рівень оплати праці. Так, в Україні 
середня заробітна плата у 2012 році була в 
10–12 разів нижче показників розвинених 
країн світу, а після стовідсоткової девальвації 
національної валюти у 2014 році цей розрив 
став ще більшим (табл. 2).

Так, якщо середня заробітна плата (рис. 1) 
у 2013 році була 3 265 грн., що за курсом 
долара у 8 грн. дорівнювала 408 дол. США, 
то у 2014 році та сама заробітна плата, але за 
курсом долара у 16 стала меншою в 2 рази і 
становила 204 дол. США, у 2015 році середня 
заробітна плата складала 4 195 грн. за кур-
сом долара 23 грн. і становила 182 дол. США, 

а вже у 2016 році – 4 467 грн., а за курсом 
долара у 27 грн. становила 165 дол. США.

Хоча номінально середня заробітна плата 
зростала, в результаті стрімкої інфляції наці-
ональної валюти в доларовому еквіваленті 
вона різко скоротилася і дійшла позначки у 
165 дол. США у 2016 році. Зроблений аналіз 
динаміки середньої заробітної плати в пере-
рахунку на долари США засвідчує іі низький 
рівень (останній в рейтингу) порівняно з роз-
міром середньостатистичної зарплати країн з 
різним економічним розвитком.

Інфляційні процеси (якщо в 2013 році спо-
живчі ціни зросли лише на піввідсотка, то в 
2014 році – майже на 25%, у 2015 році – на 
43%) негативно позначилися на купівельній 
спроможності громадян і призвели до змен-
шення їх реальних доходів. Слід зазначити, 
що вплив зазначених факторів посилює нега-
тивні настрої українців і очікувано збільшить 
відтік робочої сили в майбутньому.

 

Рис. 1. Динаміка середньої заробітної плати  
в Україні, 2010–2016 роки

Джерело: розроблено автором на підставі [7]

Наступним фактором міграції трудових 
ресурсів є ситуація на ринку праці, зокрема 
рівень безробіття та кількість наявних робо-
чих місць. Поглиблення економічної кризи в 
2014–2015 роках призвело до значного погір-
шення ситуації на ринку праці, а падіння курсу 
національної валюти позначилось критичним 
зменшенням розмірів заробітної плати (як 
зазначалось раніше).

За даними вибіркового обстеження насе-
лення (домогосподарств) з питань економічної 
активності середньомісячна кількість еконо-
мічно активного населення віком 15–70 років 
у 2014 році порівняно з 2013 роком зменши-
лась на 4,3% і становила 19,9 млн. осіб, з 
них 19,0 млн. осіб (95,6%) були в працездат-
ному віці. Із зазначеної кількості громадян 
18,1 млн. осіб, або 90,7%, були зайняті еко-
номічною діяльністю, а решта (1,8 млн. осіб), 

Таблиця 2
Рейтинг країн відповідно до розміру 

середньостатистичної зарплати на 2015 
рік

Країна
Рівень середньої 

зарплати за місяць, дол. 
США

Норвегія 7 049
Австралія 5 209
Нова Зеландія 4 763
США 4 580
Німеччина 4 576
Канада 3 676
Японія 3 418
Франція 3 397
Італія 3 270
Південна Корея 2 785
Іспанія 2 776
Словаччина 1 382
Естонія 1 259
Греція 1 121
Туреччина 907
Росія 829
Китай 450
Джерело: розроблено автором на підставі [6]
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відповідно до методології МОП, класифікува-
лися як безробітні; рівень безробіття зріс із 
7,4% до 9,3% за методологією МОП [8, с. 13].

Відповідно до даних дослідження, про-
веденого в рамках проекту МОМ у 2014–
2015 роках, закордоном перебувають для 
здійснення трудової діяльності близько 
700 тис. громадян України [9, с. 5].

За підсумками 2015 року Україна має нега-
тивний міграційний баланс. За минулий рік 
країну відвідало 13,02 млн. іноземних гро-
мадян, водночас кількість емігрантів досягла 
23,36 млн. осіб. Ці цифри можна зіставити з 
показниками 2014 року, коли було зафіксо-
вано 12,71 млн. іммігрантів, 22,44 млн. осіб, 
що виїхали з країни.

Проаналізувавши дані широкомасштабних 
обстежень домогосподарств, ми визначили 
основні напрямки трудової міграції з України, 
а саме країни Європейського Союзу (ЄС) та 
Росія. За результатами обстеження 2014 року 
в ЄС працювали або шукали роботу 51% тру-
дових мігрантів (602,5 тис. осіб), в Росії – 
43,2% (511,0 тис. осіб). Серед країн ЄС голо-
вними напрямками трудової міграції з України 
були Польща, Італія та Чехія [10, с. 14–18].

Водночас варто відзначити, що обсте-
ження домогосподарств дали змогу оцінити 
розмір постійної трудової міграції лише част-
ково. Існує низка свідчень на користь того, що 
масштаб постійної трудової міграції суттєво 
перевищує розмір, встановлений за допо-
могою обстежень домогосподарств. В цей 
час варто відзначити зниження міграційного 
потоку робочої сили по відношенню до інших 
країн, таких як США, Канада, Австралія, ОАЕ. 
Чисельність мігрантів з України наведено на 
рис. 2.

З урахуванням наведених даних можна у 
відсотках зазначити основні країни, куди спря-
мовані українські трудові мігранти: Польща – 
40,76%, Російська Федерація – 17,81%, 

Угорщина – 10,45%, Молдова – 7,41%, Біло-
русь – 5,95%, Словаччина – 3,23%, Румунія – 
2,94%, Туреччина – 2,31%, Єгипет – 1,51%, 
Німеччина – 1,26%, ОАЕ – 0,59%, Ізраїль – 
0,56%, Італія – 0,5%, Австрія – 0,46%, Гре-
ція – 0,46%, інші країни – 3,84%.

Якщо порівнювати вікову категорію 
(рис. 3), то можна сказати, що українські тру-
дові мігранти беруть участь у міграції у більш 
зрілому віці (в середньому у 34 роки). На 
короткотермінову міграцію припадають 64%, 
а на довготермінову міграцію припадають 
71% саме у продуктивному віці 18–44 роки. 
Переважно люди, які старші 45 років, більше 
беруть участь у короткостроковій трудовій 
міграції, тоді як вікова група людей 30–44 
років спрямована на довготермінову міграцію.

Треба зазначити, що українські трудові 
мігранти мають найвищий відсоток освіче-
ності (37%) серед мігрантів, які мають завер-
шену вищу освіту. Проте це не означає, що 
освіта і досвід відповідають потребам ринку 
праці України або країни призначення. Як від-
значають аналітики, велика кількість освіче-
них та талановитих людей (інженери, лікарі, 
фахівці з інформаційних технологій), які пра-
цюють закордоном, сприяють певному рівню 
«витоку мізків». Але під час міграції пере-
важно відбувається декваліфікація, коли тру-
довий мігрант виконує низькокваліфіковану 
роботу [4, с. 122].

Після визначення рівня освіти емігрантів 
можна надати характеристику сфер їх пра-
цевлаштування.

Українські трудові мігранти переважно 
зайняті в таких секторах економіки: будівни-
цтво – 46%, домашній догляд – 18%, оптова 
і роздрібна торгівля – 9%, сільське господар-
ство – 11%, промисловість – 4%, діяльність 
готелів і ресторанів – 4%, діяльність тран-
спорту і зв’язку – 4%, інші види економічної 
діяльності – 4%. Найпопулярніші сфери пра-
цевлаштування українських трудових мігран-
тів представлені на рис. 4.

Рис. 2. Чисельність мігрантів з України  
за 2014–2015 роки

Джерело: розроблено автором на підставі [11]

Рис. 3. Вікові групи короткострокових  
та довгострокових трудових мігрантів

Джерело: розроблено автором на підставі [12]
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Отже, для встановлення величини та 
напряму дії на економіку України зовніш-
ніх міграційних процесів трудових ресур-
сів потрібно розглянути основні економічні 
ефекти, тобто надходження у вигляді грошо-
вих переказів, які пересилають на батьків-
щину своїм родинам трудові емігранти.

Для України грошові перекази мігрантів 
є важливим джерелом доходу домогоспо-
дарств, члени яких працюють закордоном. 
Основними цілями, за якими витрачаються 
отримані кошти, є поточне споживання, при-
дбання товарів довготермінового викорис-
тання або нерухомості, освіта тощо. Хоча 
більшість надходжень, які отримують родини 
мігрантів, витрачаються на споживання, 
відомо, що такі сім’ї більше схильні до заоща-
джень, що теж є важливим у певні періоди 
розвитку економіки. У 2011 році обсяг грошо-
вих переказів мігрантів в Україну склав більше 
7 млрд. дол. США на рік. У 2010 році, згідно з 
розрахунками Групи Світового Банку по оцінці 
перспектив розвитку, сума переказів в Укра-
їну склала 5,3 млрд. дол. США. Таким чином, 
Україна увійшла до переліку країн, що є най-
більшими одержувачами переказів мігрантів 
[14, с. 23].

Серед країн, з яких надходить найбільше 
грошових переказів в Україну, слід назвати 
Росію, США, Німеччину, Грецію, Кіпр, Італію.

Треба зазначити неоднозначний вплив від 
грошових переказів трудових мігрантів на 
економіку України: грошові валютні перекази 
збільшують платоспроможність окремих кате-
горій громадян, і, як наслідок, збільшується 
сукупний попит на окремі товари і послуги, що 
слугує джерелом розвитку відповідних галу-
зей; грошові перекази стимулюють імпорт 
через схильність до споживання імпортних 
товарів і послуг; грошові перекази мають 
стабільний характер, на відміну від прямих 

іноземних інвестицій, що можна розглядати 
як надійне джерело надходження іноземної 
валюти; грошові перекази можуть покривати 
дефіцит торговельного балансу країни; гро-
шові перекази сприяють зниженню рівня бід-
ності та більшому нагромадженню людського 
капіталу; грошові перекази слугують надій-
ним джерелом покращення соціальних цілей 
домогосподарств, тобто сприяють збіль-
шенню витрат на охорону здоров’я та освіту; 
якщо грошові перекази відкладаються на зао-
щадження (наприклад, у вигляді депозитів в 
комерційних банках, на накопичувальних пен-
сійних рахунках), вони є джерелом інвестицій 
в економіку країни; грошові перекази сприя-
ють інвестуванню в малий бізнес та розвиток 
підприємництва.

Узагальнюючи вищевикладене, необхідно 
зазначити, що трудова міграція має як пози-
тивні, так і негативні наслідки для України. 
До позитивних можна віднести надходження 
до України іноземної валюти від трудових 
мігрантів, зменшення напруги на ринку праці, 
а також зниження рівня прихованого та зареє-
строваного безробіття.

До негативних наслідків треба віднести 
втрату власної висококваліфікованої робочої 
сили, тобто фахівців та науковців, що спри-
чиняє уповільнення науково-технічного про-
гресу; втрату кваліфікації мігрантів через 
те, що вони виконують малокваліфіковану 
роботу закордоном; відсутність відрахування 
від заробітної плати нелегальних мігрантів у 
соціальний та пенсійний фонд; погіршення 
сімейних відносин через довготривалу від-
сутність членів сім’ї; повернення трудових 
мігрантів пенсійного віку [4, с. 124].

Висновки з цього дослідження. В резуль-
таті проведеного дослідження встановлено, 
що в останні роки з погіршенням соціально-
економічної, політичної ситуації, військовими 

Рис. 4. Основні сфери працевлаштування 
українських трудових мігрантів

Джерело: розроблено автором на підставі  
[13, с. 5]

Рис. 5. Динаміка приватних грошових 
переказів в Україну

Джерело: розроблено автором на підставі  
[14, с. 32]
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діями на Сході України зовнішні міграційні 
процеси трудових ресурсів набули масового 
характеру.

Усвідомивши вплив негативних і позитив-
них факторів зовнішньої міграції, ми дійшли 
висновку, що зупинити відтік працездатного 
економічно активного населення можна, лише 
забезпечивши створення умов для ефектив-
ного його використання. Такими умовами є 
розробка виваженої міграційної політики дер-
жави, спрямованої на створення високопро-

дуктивних робочих місць, гідного рівня оплати 
праці, підвищення соціальних стандартів і 
соціальної захищеності трудового потенціалу, 
реформування наявної системи освіти з метою 
отримання якісного навчання, створення 
сприятливих умов для ведення бізнесу тощо.

Подальшими розвідками в цьому напрямі 
є поглиблене дослідження наслідків зовніш-
ньої трудової міграції для економіки України, 
наприклад, на внутрішній ринок праці та без-
робіття.
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У статті розглянуто підходи до реформування житлового господарства в Україні. Розкрито питання ак-
туальності підвищення ефективності утримання та обслуговування багатоквартирних будинків у житловій 
сфері. Виокремлено проблемні питання функціонування ОСББ. Звернено увагу на важливу роль держави 
і муніципалітетів у створенні ОСББ і просуванні механізмів привабливого для власника інвестування у своє 
житло для підвищення його ринкової вартості. Окреслено напрями роботи державних установ України щодо 
ефективного адміністрування й оптимізації управління ОСББ.
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МОВ РАЗВИТИЯ ОСМД

В статье рассмотрены подходы к реформированию жилищного хозяйства в Украине. Раскрыты вопросы 
актуальности повышения эффективности содержания и обслуживания многоквартирных домов в жилищной 
сфере. Выделены проблемные вопросы функционирования ОСМД. Обращено внимание на важную роль 
государства и муниципалитетов в создании ОСМД и продвижении механизмов привлекательного для вла-
дельца инвестирования в свое жилье для повышения его рыночной стоимости. Обозначены направления 
работы государственных учреждений Украины относительно эффективного администрирования и оптимиза-
ции управления ОСМД.

Ключевые слова: объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-коммунальное 
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Martynenko V.O., Gordiienko V.P. FEATURES OF STATE REGULATION OF MECHANIZMS OF CONDOMINI-
MUM DEVELOPMENT

Approaches Housing Reform in Ukraine. Disclosed question the relevance of the efficiency of maintenance and 
servicing of apartment buildings in the residential area. Thesis there is determined issues of functioning of condo-
miniums. Attention is paid to the important role of the state and municipalities to create condominiums and charming 
promoting mechanisms for the owner to invest in your home to increase its market value. Outlined directions of state 
institutions in Ukraine for effective administration and optimization of condominiums.

Keywords: associations condominiums (condominium) housing and communal services (HCS), reforming, con-
dominium, public administration, public policy.

Постановка проблеми. Однією з актуаль-
них проблем, що має значний вплив на роз-
виток соціальної сфери в Україні, є реформу-
вання житлово-комунального господарства 
(ЖКГ). Зумовлюється це тим, що в суспільстві 
гостро піднімається питання якості житлово-
комунальної сфери, яка тривалий час пере-
буває в гострій кризі. Скорочення обсягів жит-
лового будівництва, зменшення бюджетних 
коштів для інвестицій у ЖКГ, падіння реальних 

доходів населення, підвищення комунальних 
платежів на житлово-комунальні послуги, 
численні аварії, які здобули резонанс у сус-
пільстві, свідчать про те, що назріла потреба 
в пошуку нових механізмів модернізації ЖКГ 
як у фінансових відносинах, правовому забез-
печенні функціонування даної галузі, так і в 
питанні управління. Отже, особливої актуаль-
ності в контексті зазначеного, заслуговують 
питання функціонування інституту об’єднань Д
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співвласників багатоквартирного будинку 
(ОСББ).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом питанням реформу-
вання житлово-комунального господарства 
та процесу створення об’єднання співвлас-
ників багатоквартирного будинку (ОСББ) 
присв’ячено праці дослідників, як вітчизняних 
так і зарубіжних, різних сфер: юристів, полі-
тологів, економістів, соціологів, істориків, гео-
графів, управлінців. 

Питанням оцінювання та аналізу стану 
житлово-комунального господарства присвя-
чено роботи таких науковців, як В. Полуянов 
[1], О. Димченко [2], Т. Качала [3], О. Кири-
ченко [4], В. Онищенко [5]; питання створення 
нових форм власності житла розглядали 
Н. Гура, М. Данилюк, Т. Качала, Г. Крама-
ренко, В. Мельничук, В. Ніколаєв, Г. Онищук, 
І. Осипенко, В. Пила, В. Полуянов, Г. Семчук, 
М. Галянтич та ін.; вивченням законодавства 
зарубіжних країн щодо процесу створення 
ОСББ, функціонування та управління цими 
організаціями займалися А. Вишневська, 
Т. Гладчук, Н. Пеліванова та ін. [6–8]; можли-
вості вдосконалення саме державного регулю-
вання та державної політики щодо управління 
житловим фондом досліджували І. Алєксєєв, 
О. Апостолюк, А. Бабак, П. Бубенко, К. Витри-
щук, В. Кузьмин, Ю. Манцевич, Н. Мущинська, 
Н. Олійник, Г. Онищук, Г. Семчук, А. Шутенко, 
С. Юр’єва та ін. [9]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте наявні напра-
цювання в зазначеній сфері не є свідченням 
належного вивчення питань розвитку сис-
теми управління житловим фондом в Україні. 
Йдеться передусім про закономірності функ-
ціонування механізмів, методів і засобів дер-
жавного регулювання, їх зміст і взаємозв’язок. 
Усе вищевикладене свідчить про потребу 
нових наукових розробок щодо перспектив 
розвитку інституту ОСББ як одного із напрямів 
реформування житлово-комунальної сфери. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є нау-
ково-теоретичне обґрунтування пріоритетних 
напрямів державного регулювання у сфері 
впровадження механізму створення ОСББ.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Створення комфортних, гідних 
умов проживання людини є найголовнішим 
завдання сучасності й майбутнього. Першо-
чергове значення у вирішенні цього завдання 
в містах та селищах має житлово-комунальне 
господарство. Проте нині стан житлово-кому-

нального господарства в Україні не задо-
вольняє як мешканців, які отримують неякісні 
послуги, так і державу, яка виплачує вели-
чезні дотації. Яскравим підтвердженням заго-
стрення проблеми є те, що нині в Україні в 
аварійному стані перебувають 30% водопро-
відних і 27% каналізаційних мереж, 14 тис. км 
теплових мереж житлово-комунального гос-
подарства [10]. Невпинно погіршується стан 
наявного житлового фонду, який становить 
215 тис. багатоповерхових житлових будин-
ків, лише 20% з яких побудовано після 1985 р. 
й які не потребують капітального ремонту. 
Однак із кожним роком рівень зношеності 
житлового фонду постійно зростає і потре-
бує капітального або поточного ремонту. Фак-
тично кожний четвертий міський житель про-
живає у житлових приміщеннях, які мають 
незадовільний технічний стан, низькі експлу-
атаційні якості та вичерпали свій експлуата-
ційний ресурс. Через відсутність бюджетних 
коштів капітальний ремонт житла комуналь-
ної власності скоротився в декілька разів. 
Близько 60 тис. будинків, у яких проживає 
понад 90 тис. осіб, належать до категорії обві-
тшалих та аварійних. При цьому всередині 
цієї категорії відбувається ротація: кількість 
обвітшалих будинків зменшується, а аварій-
них – збільшується [11]. 

На межі повної зупинки перебуває ліф-
тове господарство, яке налічує 94,2 тис. ліф-
тів, з яких 53,4% мають термін експлуатації 
25 і більше років і потребують капітального 
ремонту, модернізації або заміни [12]. 

Висока ступінь енергоємності послуг, яка 
у 2,5–3 рази перевищує показники європей-
ських держав; високий ступінь регіональної 
диференціації стану забезпеченості та якості 
надання житлово-комунальних послуг; невід-
повідність наявних інфраструктурних потуж-
ностей зростаючим вимогам та потребам; від-
сутність достатньої координації з боку держави 
та небажання цілої низки суб’єктів ринку зміню-
ватися досить відчутно позначилися на якості 
життєвого середовища міських територій. 

Усе це пов’язано з тим, що тривалий час 
державні органи влади і муніципалітети нама-
галися необхідні перетворення підмінити суто 
технічною модернізацією або звести до підви-
щення тарифів, аби вони покривали собівар-
тість послуг, з одного боку, та забезпечували 
можливість капіталовкладень у реконструк-
цію та оновлення мереж і обладнання – з 
іншого. На нашу думку, успішність технічної 
модернізації ЖКГ і встановлення економічно 
обґрунтованих тарифів значною мірою зале-
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жать від глибокого реформування «правил 
гри» в усьому секторі, тобто від інституційної 
реформи. Для цього державні органи влади 
і муніципалітети повинні постійно знаходи-
тися в пошуку нових механізмів ефективного 
управління житловою інфраструктурою. При-
кладом може слугувати міжнародний досвід, 
перевірений роками. Проаналізувавши його, 
можна відзначити, що основним важелем 
державного регулювання ринку ЖКГ в євро-
пейських країнах є запровадження інституту 
ефективного власника житла – кондомініу-
мів, що в перекладі з латинської мови озна-
чає «співвласність» (в Україні його аналогом є 
термін «обєднання співвласників багатоквар-
тирних будинків» – ОСББ). При цьому необ-
хідно зазначити, що створення інституту квар-
тирних товариств для багатьох країнах було 
єдино вірним рішенням для налагодження 
нормального управління будинками і за зако-
нодавством є обов’язковим, зокрема в Норве-
гії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, 
Польщі, Угорщині, Чехії, Казахстані [13]. 

Характерно, що відразу після появи квар-
тирних товариств витрати з утримання та 
ремонту житлових будинків різко скороти-
лися – у середньому не менш ніж на 30–35%. 
Поява безлічі незалежних замовників (това-
риств) стимулювала створення багатоцільо-
вого ринку послуг у сфері житлового госпо-
дарства, породила сильну конкуренцію на 
ринку будівельних і ремонтних послуг, де нині 
діють уже десятки малих, середніх і великих 
фірм.

На відміну від розвинених європейських 
країн українці поки що повною мірою не усві-
домлюють усієї відповідальності за користу-
вання та володіння багатоквартирними будин-
ками, тому реформа житлово-комунального 
господарства викликана необхідністю змінити 
ставлення мешканців до житла та спільного 
майна багатоквартирного будинку, забезпе-
чення належного утримання будинків та якіс-
ного надання послуг на підставі справедли-
вих договорів.

Усі ці питання мають шанс бути вирішеними 
лише за належної організації й управління 
житлово-комунальною сферою, якісної нор-
мативно-правової бази і активної позиції меш-
канців. Настав час, коли необхідно, оцінивши 
досвід європейських країн, переосмислити та 
визначити власні стратегію та ефективну так-
тику щодо створення інституту ОСББ в Укра-
їні. На думку міжнародних інституцій, поді-
бний інститут дасть можливість покращити 
якість послуг, забезпечити право громадян 

на самостійне розпорядження своїм житлом, 
застосовувати нові моделі раціонального, 
економічного та екологічного користування 
своєю нерухомістю, дасть змогу підвищити 
рівень управління в житловій сфері, покра-
щити утримання та стан житлового фонду 
країни.

Сам процес створення об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будинків розпочався 
ще в 1995 р., але, на жаль, їх становлення 
та розвиток відбуваються складно і супереч-
ливо. На думку більшості спеціалістів, серед 
чинників, які гальмують процес створення 
нових ОСББ, найбільш вагомими є: адміні-
стративні, пов’язані із затягуванням прове-
дення адміністративної реформи; скритий 
опір місцевих органів влади передачі у влас-
ність ОСББ будинку як цілісного майнового 
комплексу, недосконалість законодавчої бази 
та ставлення українців до чинного законодав-
ства; відсутність у людей бажання розуміти 
суть і вигоди створення ОСББ та залучення 
керуючих компаній; відсутність професійних 
управителів будинків та позитивного прикладу 
інших діючих ОСББ; байдужість частини меш-
канців багатоквартирних житлових будинків 
щодо технічного стану будинку, упорядкова-
ності прибудинкової території; зношеність 
та застарілість конструктивних елементів та 
технічного обладнання будинків; незадовіль-
ний технічний стан частини житлового фонду, 
необхідність значного обсягу коштів ОСББ 
для виконання робіт із капітального ремонту, 
заходів із модернізації житлових будинків; 
низька активність і відсутність причетності 
членів спільноти до вирішення спільних про-
блем; слабкі сусідські зв’язки і відсутність сус-
пільної довіри; слабо розвинуте громадянське 
суспільство; різні соціальні прошарки та групи 
поколінь; бажання жити по-європейськи, але 
небажання для цього щось робити; недо-
статні фінансова підтримка з боку влади та 
взаємодія [14].

Станом на 01.10.2015 в Україні налічува-
лося 14,3 тис. ОСББ, що становить 19,13% від 
загальної кількості багатоповерхових будинків 
країни. Найвищий показник створення ОСББ 
у Львівській (800), Дніпропетровській (701), 
Миколаївській (662), Одеській (630) областях, 
найменший – у Кіровоградській (99) та Закар-
патській (126) областях [11]. 

Проведені дослідження свідчать, що ОСББ 
створюються переважно в регіонах із великою 
кількістю міського населення і, відповідно, 
міської інфраструктури, а також у новобудо-
вах, або в так званих колишніх житлових коо-
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перативах, власники яких зрозуміли переваги 
якісного комунального обслуговування.

Із цього виходить, що ситуація, яка скла-
лася в результаті створення ОСББ в Україні, 
є неприродною та нестійкою. Вона не задо-
вольняє ні інтересів власників, ні органи міс-
цевого самоврядування, тому можна гово-
рити, що проведеної роботи держави у цьому 
напрямі явно недостатньо.

Відповідно до чинного законодавства, 
метою державного регулювання є відносини 
між господарськими суб’єктами, а також між 
державою, юридичними та фізичними осо-
бами у сфері житлово-комунального гос-
подарства, пов’язані із ціноутворенням на 
енергоносії та тарифи на житлово-комунальні 
послуги. Тож очевидною є необхідність упро-
вадження низки заходів із боку держави та 
органів місцевого самоврядування, спрямо-
ваних на сприяння створенню об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків, мето-
дологічній та організаційній підтримці їхньої 
діяльності [15]. 

Рішучим кроком на цьому шляху стало 
прийняття Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартир-
ному будинку», в якому на законодавчому 
рівні закріплюється елемент обов’язковості 
створення ОСББ та знімається з держави 
тягар утримання житла. Але при цьому Закон 
зобовязує органи влади максимально забез-
печувати добровільність створення ОСББ 
для використання тих переваг, які дає така 
форма утримання будинку. Так, у ч. 5 ст. 13 
зазначено: якщо протягом одного року з дати 
набрання чинності цього Закону співвлас-
ники багатоквартирного будинку, в якому не 
створено об’єднання співвласників, не при-
йняли рішення про форму управління бага-
токвартирним будинком, управління таким 
будинком здійснюється управителем, який 
призначається на конкурсних засадах вико-
навчим органом місцевої ради, на території 
якої розташований багатоквартирний буди-
нок. У такому разі ціна послуги з управління 
багатоквартирним будинком визначається за 
результатами конкурсу, який проводиться в 
порядку, встановленому центральним орга-
ном виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної житлової політики і політики 
у сфері ЖКГ, а договір про надання послуг з 
управління багатоквартирним будинком стро-
ком на один рік від імені співвласників підпи-
сує уповноважена особа виконавчого органу 
відповідної місцевої ради, за рішенням якого 
призначено управителя [16]. Як бачимо, цим 

Законом держава сама стимулює створення 
ринку комунальних послуг, оскільки розуміє, 
що впоратися зі зношеним житловим фондом 
та мережами за кошти держбюджету буде 
нелегко.

На нашу думку, органи місцевого само-
врядування мають прийняти і осмислити свій 
новий статус та коло завдань щодо всілякого 
сприяння створенню та організації діяль-
ності ОСББ на всіх етапах їх функціонування. 
Наприклад, створити окремий структурний 
підрозділ виконкому – відділ розвитку ОСББ, 
який став би основною ланкою комунікації 
між структурними підрозділами виконкому, 
бюджетними установами, органами виконав-
чої влади, комунальними підприємствами та 
іншими суб’єктами господарювання, діяль-
ність яких пов’язана з функціонуванням 
ОСББ, з одного боку, та мешканцями багато-
квартирних будинків та ОСББ – з іншого, і ніс 
персональну відповідальність за реалізацію 
політики у цій сфері.  При цьому органи місце-
вого самоврядування повинні утримуватися 
від утручання в систему вибору мешканцями 
багатоквартирних будинків обслуговуючої 
організації (управителів, асоціацій, обєднань 
тощо), здатної на платній професійній основі 
взяти на себе управління будинком. Доціль-
ним із боку органів місцевого самоврядування 
було б забезпечити жителів – співвласників 
багатоквартирних будинків хоча би первинним 
методичним матеріалом щодо формування 
нової моделі міжособових відносин у будинку, 
утримання й обслуговування житлового 
фонду, забезпеченню житлово-комунальними 
послугами, а також забезпечення проведення 
навчання управителів об’єднань та підви-
щення кваліфікації голів правління ОСББ. 

Важливим аспектом у вирішенні зазначе-
них проблем щодо створення та діяльності 
ОСББ є фінансова підтримка з боку органів 
місцевого самоврядування. Зокрема, органи 
місцевого самоврядування на умовах спів-
фінансування з міського бюджету можуть 
надавати допомогу: у виготовленні втраче-
ної технічної документації на багатоквартирні 
житлові будинки, в яких створено ОСББ; виго-
товленні землевпорядної документації на 
прибудинкову територію ОСББ; співфінансу-
ванні  першого капітального ремонту житло-
вого будинку після створення в ньому ОСББ; 
частковому погашенні кредитних зобов’язань  
ОСББ,  по кредитах, отриманих на заходи з 
енергомодернізації  житлових будинків; від-
шкодуванні відсотків по кредитах ОСББ, отри-
маних на заходи з енергозбереження; спри-
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янні залученню коштів державного, обласного 
бюджетів, кредитних коштів державних банків 
та грантів тощо.

Проте слід зазначити, що процес ство-
рення ОСББ обов’язково повинен супрово-
джуватися формуванням конкурентного ринку 
житлово-комунальних послуг і державного 
фонду для фінансової підтримки об’єднань 
у питаннях першого капітального ремонту 
будинків, а також наданням можливості широ-
кого залучення недержавних малих підпри-
ємств до надання послуг територіальних гро-
мад. На нашу думку, державні органи влади 
й органи місцевого самоврядування здатні, за 
наявності у них доброчесних планів розвитку 
громади та враховуючи досвід європейських 
муніципалітетів, змінити ситуацію, розро-
бивши нові механізми державного управління, 
спрямовані на реалізацію положень щодо 
створення нових ОСББ. Можна говорити, що 
в органів місцевого самоврядування є достат-
ньо інструментів для  ефективного регулю-
вання сфери житлової інфраструктури і закрі-
плення фундаменту прозорого й якісного 
надання послуг у цій галузі.

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи вищезазначене, підсумуємо, що дер-
жава як політична організація суспільства має 
бути зацікавлена у створенні ОСББ, тому що 
вирішуються питання управління будинком і 
його обслуговування, збільшується зацікав-
леність житлово-комунальних підприємств 
в якості своїх послуг, створюються додаткові 
робочі місця.

Для цього необхідно вдосконалити питання 
правового та фінансового регулювання 
житлово-комунальної сфери, створення та 
діяльності ОСББ; проводити органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування 
активну роз’яснювальну роботу серед насе-
лення щодо здійснення реформ галузі ЖКГ 
та створення нових ОСББ; створити умови 
для залучення приватного капіталу в модер-
нізацію ЖКГ та житлового фонду міст; розро-
бити стратегію окремих напрямів діяльності 
у цій сфері на середньостроковий та довго-
строковий періоди – Муніципальний план 
сприяння створенню та діяльності ОСББ, а 
також запровадити особливі процедури пла-
нування, впровадження, оцінки діяльностей у 
сфері житлового господарства. 

Виконання цих вимог можливе лише за 
умови розвитку ефективної міжгалузевої 
координації всіх служб і закладів, шо працю-
ють у цій сфері, під егідою державних орга-
нів управління. Саме перетинання інтересів 
декількох галузей у житловій сфері гарантує 
імпульс для її подальшого розвитку. Отже, 
головними завданнями держави у цьому 
напрямі є стимулювання міжгалузевих зв’язків 
та координація роботи профільних відомств 
на різних рівнях. 

Важливим залишається питання впрова-
дження європейських стандартів у сферу 
ЖКГ, яке потребує подальших досліджень 
законодавства у цій сфері, з урахуванням 
нових наукових напрацювань і розвитку у 
сфері житлово-комунального господарства. 
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Сегментація ринку праці:  
загрози економічній безпеці держави

Стрембіцька Л.Л.
старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом

Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини

У статті проаналізовано теоретичні основи сегментації ринку праці в аспекті загроз економічній безпеці 
держави. Досліджено найважливіші підходи до сегментації ринку праці, а також визначено потенційні ризики 
загроз в окремих сегментах ринку праці для суб’єктів соціально-трудової сфери. Найбільшою загрозою еко-
номічній безпеці держави визначено наявність значного поширення неформального (тіньового) ринку праці. 
Установлено неминучість модифікації сегментації ринку праці у зв’язку з динамічністю умов соціально-еко-
номічного розвитку держави. Окреслено тенденції сегментації ринку праці в умовах науково-технічного про-
гресу та загрози, що з’являються у зв’язку з цим.

Ключові слова: ринок праці, сегментація ринку праці, первинний ринок праці, вторинний ринок праці, не-
формальний ринок праці, жорсткий ринок праці, гнучкий ринок праці.

Стрембицкая Л.Л. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ТРУДА: УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ-
ДАРСТВА

В статье проанализированы теоретические основы сегментации рынка труда в аспекте угроз экономи-
ческой безопасности государства. Исследованы важнейшие подходы к сегментации рынка труда, а также 
определены потенциальные риски угроз в отдельных сегментах рынка труда для субъектов социально-тру-
довой сферы. Наибольшей угрозой экономической безопасности государства отмечено наличие значитель-
ного распространения неформального (теневого) рынка труда. Установлена неизбежность модификации сег-
ментации рынка труда в связи с динамичностью условий социально-экономического развития государства. 
Определены тенденции сегментации рынка труда в условиях научно-технического прогресса и угрозы, воз-
никающие в связи с этим.

Ключевые слова: рынок труда, сегментация рынка труда, первичный рынок труда, вторичный рынок 
труда, неформальный рынок труда, жесткий рынок труда, гибкий рынок труда.

Strembitska L.L. LABOUR MARKET SEGMENTATION: THREATS TO THE STATE ECONOMIC SECURITY
In the article the theoretical basis of labor market segmentation in terms of threats to economic security. Stud-

ied the major approaches to the segmentation of the labor market and the potential risks identified threats in some 
segments of the labor market for social and labor sphere. The biggest threat to the economic security of the State 
noted the presence of significant proliferation of informal (shadow) labor market. Established inevitable modified 
segmentation of the labor market due to the dynamic conditions of social and economic development. Trends out-
lined segmentation labor market in the scientific and technological progress and threats that appear in this regard.

Key words: labor market, labor market segmentation, primary labor market, secondary labor market, informal 
labor market, hard labor market, flexible labor market.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку націо-
нальної економіки посилюється увага до усіх 
складових економічної безпеки, оскільки від її 
рівня залежить ступінь захищеності та задо-
воленості усіх суспільних потреб. Досягнення 
високого рівня економічної безпеки немож-
ливе без ефективного вирішення проблем 
у сфері використання робочої сили як осно-
вного ресурсу суспільного розвитку. Необ-
хідно зазначити, що на сучасному етапі соці-
ально-економічного реформування склались 
загрозливі умови для відтворення та викорис-
тання робочої сили, що виражається знижен-

ням ефективності функціонування сукупного 
ринку праці. Тому досить актуальним є дослі-
дження усіх складових ринку праці, що дасть 
змогу визначати потенційні ризики, які наявні 
в певних його сегментах, та в подальшому 
формувати основу для вироблення необхід-
них засобів щодо нівелювання загроз еконо-
мічній безпеці держави в соціально-трудовій 
сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню питань, пов’язаних з досліджен-
ням проблем ринку праці, присвячені праці 
О. Грішнової, А. Колота, Е. Лібановаї, Л. Лісо-
гор, І. Петрової, М. Семикіної. Д
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри значний внесок 
цих учених у вивчення зазначеної теми, дина-
мічність соціально-економічних умов приво-
дить до змін у структурі ринку праці, форму-
вання нових проблем та загроз економічній 
безпеці держави, що потребує додаткових 
досліджень у вказаній сфері.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
теоретичних аспектів та тенденцій сегмента-
ції ринку праці щодо загроз економічній без-
пеці держави в результаті соціально-еконо-
мічних змін.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Посилення сегментації ринку праці 
на сучасному етапі є результатом дії найріз-
номанітніших чинників, які до того ж часто, 
діючи одночасно, підсилюють цей процес; 
зокрема, це загальна соціально-економічна 
криза, значна тінізація економіки, різке зни-
ження рівня життя, неконтрольованість дер-
жавою системи трудових відносин, низький 
рівень культури ведення бізнесу та його від-
повідальності в системі соціального партнер-
ства, поширення нових форм зайнятості.

Ринок праці відображає складні процеси, 
що відбуваються в ході соціально-економіч-
них змін на усіх рівнях, які зумовлюють поси-
лення його сегментації [1, с. 147]. Поділ ринку 
праці на окремі сегменти дає змогу виокре-
мити виключні та специфічні характеристики 
кожного сегменту ринку праці, з’ясувати осно-
вні проблеми, а отже, і загрози економічній 
безпеці держави, вирішення яких мають бути 
покладені в основу формування цілей соці-
ально-економічної політики з метою досяг-
нення стійкого прогресу соціально-економіч-
ного розвитку.

Дослідження сегментації ринку праці 
привело до появи так званої теорії двоїс-
тості ринку праці, відповідно до якої ринок 
праці поділяється на первинний та вторин-
ний. Ознаки первинного ринку праці мають 
позитивні риси, такі як стабільність і надій-
ність роботи, високі заробітки, можливості 
професійного і кар’єрного зростання, що є 
невід’ємними умовами соціально-економіч-
ного благополуччя населення. Натомість вто-
ринний ринок праці характеризується різко 
протилежними рисами, такими як відсутність 
гарантій зайнятості, нестабільність роботи, 
низька і негарантована оплата праці, безпер-
спективність у сфері трудового життя, а отже, 
значне поширення вторинного ринку праці 
має вкрай загрозливі наслідки не лише для 

окремої людини, але й для й для усієї кра-
їни, оскільки обертається значним зниженням 
доходів, поширенням безробіття у прихова-
ній формі, зростанням нерівності і соціаль-
ної напруги в суспільстві, а за умов загальної 
соціально-економічної та політичної кризи 
в суспільстві здатне підірвати основи націо-
нальної безпеки держави.

Аналіз негативних наслідків та загроз сег-
ментації ринку праці в аспекті теорії його дво-
їстості наводить на думку про те, що надмірна 
поляризація ринку праці на так звані хороший 
та поганий сегменти поглиблює нерівність в 
суспільстві. На думку авторитетного науковця 
Е. Лібанової [2], нерівність є головною про-
блемою сучасності, а серед усіх видів нерів-
ності саме економічна нерівність є первинним 
видом, найбільш очевидним проявом якої є 
нерівність за доходами, що спричиняє нерів-
ність у доступі до соціальних благ, ресурсів та 
нерівність у реалізації основних прав людини.

Вторинний ринок праці передбачає вико-
ристання застарілих і трудомістких техноло-
гій, отже, він сприяє збереженню техноло-
гічної відсталості виробництва та зниженню 
конкурентних позиції держави в рейтингу 
країн-лідерів інноваційних та високотехно-
логічних продуктів. До того ж умови праці 
мають надзвичайно велике значення для 
окремої людини, а часом – переважаюче під 
час вибору роботи, тому молодь, вибираючи 
майбутню професію, намагається уникнути 
ризику потрапити у вторинний сегмент, чим, 
на нашу думку, пояснюється висока престиж-
ність здобуття вищої освіти в нашій державі. 
Отже, маємо таку проблему: неефективність 
витрат як державних, так і приватних на здо-
буття освіти.

Також у сфері зайнятості вторинний ринок 
праці створює дійсні загрози забезпеченню 
реалізації принципів гідної праці щодо без-
пеки виробництва, оскільки значна кількість 
місць у цьому сегменті характеризується важ-
кими та шкідливими умовами праці. Це нега-
тивно позначається на збереженні життя і 
здоров’я людей у процесі трудової діяльності, 
потенційно наносячи збитки як працівникам, 
так і державі через необхідність здійснення 
додаткових витрат на лікування працівників 
та їх соціальне забезпечення у разі втрати 
здоров’я.

Досить поширеною є класифікація ринку 
праці на формальний та неформальний. Фор-
мальний сектор утворюють зайняті в офіцій-
ній (формальній) економіці, натомість зайняті 
в неофіційній (неформальній) економіці утво-
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рюють неформальний, або тіньовий, ринок 
праці. Загальновідомо, що обсяги зайнятих в 
тіньовому ринку праці чітко корелюють з обся-
гами тінізації економіки загалом. Мінімальні 
рівні тінізації економічної діяльності та зайня-
тості практично не можна подолати навіть 
в країнах з високих рівнем розвитку, проте 
уряди усіх розвинутих країн ведуть активну 
боротьбу з цим негативним соціально-еконо-
мічним явищем.

Врахування тіньового аспекту зайнятості 
та її порогового значення передбачене удо-
сконаленою методикою оцінювання рівня 
економічної безпеки держави [3]. Відповідно 
до вказаної методики тіньова зайнятість та 
тіньова заробітна плата є індикаторами, що 
характеризують соціальну безпеку, яка є 
складовою економічної безпеки. Отже, вра-
хування обсягів тінізації трудової сфери під 
час оцінювання рівня економічної безпеки 
є свідченням значної вагомості зазначеного 
сегменту ринку праці як чинника загроз соці-
ально-економічного розвитку держави.

Подолання загрозливих масштабів тіньо-
вої зайнятості та тіньової заробітної плати 
вимагає особливої уваги держави в аспекті 
забезпечення економічної безпеки, адже 
перш за все це величезні суми недоотрима-
них державних коштів. Крім цього, оскільки 
нелегальна діяльність та нелегальні доходи 
є неврахованими, сегмент неформального 
ринку праці має змогу отримувати досить 
великий обсяг субсидій на компенсацію вар-
тості житлово-комунальних послуг, що пору-
шує принципи соціальної справедливості. 
При цьому додатково зростає навантаження 
на офіційний сектор економіки, який в таких 
умовах мусить працювати з подвійним наван-
таженням для компенсації недоотриманих 
платежів від тіньового сектору. Щоправда, 
для роботодавців тінізація умов наймання 
працівників, що походить з практики усної 
домовленості, має значні переваги, оскільки 
призводить до здешевлення ведення бізнесу, 
що є тим чинником, який сприяє тінізації тру-
дових відносин.

Нині маємо порівняно низьку частку оплати 
праці у вартості виробництва порівняно з роз-
винутими країнами. Уряд намагається випра-
вити ситуацію та вивести заробітну плату з тіні, 
збільшивши її мінімальний рівень з січня 2017 
р. до 3 200 грн. Наскільки вдасться досягти 
корисного ефекту, адже мінімальна заробітна 
плата у 2016 р. визначалась на рівні 1 378–1 
450 грн., а у грудні була піднята до рівня 1 
600 грн.? Вже після перших заяв стосовно 

підняття мінімальної заробітної плати робо-
тодавці у засобах масової інформації почали 
здійснювати заяви, що не зможуть витримати 
таке навантаження на виробництво, що це 
спричинить або звільнення частини працівни-
ків, або суттєве підняття цін на продукцію. На 
нашу думку, більш обґрунтованою є політика 
поступового і стабільного зростання трудових 
доходів, що дало б можливість господарюю-
чим суб’єктам пристосуватись до нових умов, 
а суттєве одномоментне зростання заробіт-
ної плати збільшує ризик подальшої тінізації 
ринку праці.

Досліджуючи підходи до трактування сут-
ності сегментації ринку праці, Н. Коваленко 
[4, с. 139–142] виокремлює наявність окре-
мого сегменту ринку праці, на якому пред-
ставлені одночасно зайняті в офіційній та в 
неофіційній економіці (на засадах вторинної 
зайнятості), що складається з двох категорій:

 – працівники, які через низькі доходи від 
офіційної зайнятості змушені підробляти у 
неформальній сфері;

 – працівники, які використовують свої 
посади в офіційній економіці для одержання 
нелегальних доходів і привілеїв.

Проте ці дві складові групи мають прин-
ципово різні характеристики та загрози для 
економічної безпеки держави. Так, перша 
група працівників – це переважно пред-
ставники середнього класу суспільства, 
і загрози для цього сегменту виходять з 
того, що держава не створила достатніх 
умов для гідної праці, тому маємо проблему 
значного поширення бідності серед пра-
цюючого населення, що загалом загрожує 
людському розвитку. Друга група працівни-
ків – це чиновницький апарат, нелегальні 
доходи якого мають переважно корупційне 
походження. Саме боротьба з корупцією є 
тим гострим завданням, що нині постало 
перед українським суспільством і перешко-
джає розвитку атрибутів правової держави. 
Крім того, наявність високого рівня корупції 
є найвагомішим чинником, що знижує імідж 
нашої країни на світовій арені.

Досліджуючи проблеми сегментації ринку 
праці, І. Петрова у своїй праці [5, с. 6] звертає 
особливу увагу саме на сегмент неформаль-
ної зайнятості, визначаючи найвпливовіші 
фактори, що зумовлюють поширення нефор-
мальної зайнятості в Україні:

 – високе навантаження на фонд заробітної 
плати;

 – дефіцит гідної роботи і порушення робо-
тодавцем прав найманих працівників;
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 – зміна трудових мотивацій населення в бік 
прагнення самостійної роботи;

 – недосконалість і незрозумілість норма-
тивно-правової бази, яка регулює ринок праці 
та зайнятість;

 – нерегульована трудова міграція насе-
лення, як зовнішня, так і внутрішня, пред-
ставники якої значною мірою стають нефор-
мально зайнятими.

Особливо актуальною, на нашу думку, є 
теза І. Петрової щодо дефіциту гідної роботи 
в Україні та порушення роботодавцем прав 
найманих працівників, що виражається прак-
тикою встановлення понаднормованих робіт 
без відповідної компенсації, зменшення 
ставки оплати праці під час випробувального 
терміну, здійснення невиправданих переве-
день працівників. Таким чином, порушують 
інтереси та трудові права найманих працівни-
ків; має місце й відверта експлуатація праці 
через невідповідність винагороди трудовим 
зусиллям працівника, тому формальна зайня-
тість не приваблює, а часом відлякує праців-
ників.

На думку науковців [6, с. 237], дуалізм 
сучасного ринку праці доцільно розглядати 
на рівні двох досить відокремлених частин, 
а саме ринку людського капіталу (внутрішній 
ринок праці), що охоплює працівників, зайня-
тих на підприємствах і організаціях, і ринку 
простої робочої сили (зовнішній ринок праці), 
що визначається кількісним і якісним складом 
безробітних.

Саме більша частина загроз економічній 
безпеці держави має походження з зовніш-
нього ринку праці. Дослідження загроз еко-
номічній безпеці держави в сегменті зовніш-
нього ринку праці в найзагальнішому вигляді 
має враховувати оцінку безробіття принаймні 
за трьома основними показниками: чисель-
ність безробітних, рівень безробіття і середня 
тривалість безробіття. У вітчизняній практиці 
одночасно як здійснюють оцінку безробіття 
Державною службою зайнятості (офіційне 
безробіття), так і виявляють її в ході обсте-
жень економічної активності населення згідно 
з методикою Міжнародної організації праці 
(реальне безробіття). Традиційно показники 
реального безробіття завжди вищі, ніж показ-
ники офіційного безробіття, але не лише зна-
чення їх рівнів, але й розрив між вказаними 
показниками є ознакою глибини проблеми на 
ринку праці. Слід звернути увагу на те, що 
масштаби офіційного безробіття перш за все 
є основою для визначення суми усіх видів 
соціальної допомоги у разі втрати роботи і 

створюють поточне навантаження на соці-
альні витрати держави. Процедура надання 
статусу офіційного безробіття традиційно 
ускладнюється в умовах кризи економічного 
розвитку перш за все для того, щоб зменшити 
витрати держави за соціальними гарантіями 
безробітного населення. Обсяги сегменту 
реального безробіття вказують на загальні 
загрози для держави у цій сфері, що потребує 
розробки комплексу ефективної соціально-
економічної політики, здатної стимулювати 
економічну активність господарських струк-
тур та зростання зайнятості.

Також слід відзначити, що є окрема група 
населення, яка знаходиться поза межами як 
внутрішнього, так і зовнішнього ринку праці, 
але її представники фактично є безробітними; 
йдеться про зневірених в пошуках роботи, 
котрих, згідно з методологічними підходами 
МОП, віднесено до частини економічно неак-
тивного населення. Тому вбачаємо необхід-
ність окремого дослідження цього сегменту 
ринку праці як такого, що фактично характе-
ризується довготривалим безробіттям, але 
не є таким відповідно до усталених критеріїв 
оцінки безробітних.

Особливої уваги потребують так звані 
депресивні сегменти ринку праці. Під депре-
сивним ринком праці розуміють специфічний 
сегмент ринку праці, окреслений певними 
просторовими рамками, у межах якого нарос-
тання негативних тенденцій у сфері зайнятості 
населення відбувається значно швидшими 
темпами, ніж у регіоні або країні загалом, 
що вимагає пріоритетності вирішення такого 
негативного явища [7].

Оскільки ринок праці є динамічною струк-
турою, яка змінюється під дією соціально-
економічних трансформацій у відповідь на 
об’єктивні тенденції економічного розвитку, 
відбуваються зміни у характері пристосу-
вання цих процесів. Відповідно до цього адап-
тація ринку праці до ринкової кон’юнктури 
реалізується на основі моделей жорсткого 
чи гнучкого ринку праці. Ступінь жорсткості 
і гнучкості ринку праці визначається співвід-
ношенням у виборі стратегій захищеності чи 
адаптивності ринку праці. Останні світові тен-
денції вказують на зростання гнучкості ринку 
праці [8, с. 24], що є результатом послаблення 
законодавства в трудовій сфері у відповідь на 
негативні наслідки світової економічної кризи. 
Негативні наслідки такої сегментації призвели 
до значних розривів в заробітній платі між 
окремими сегментами, відмінностей в доступі 
до навчання та соціального захисту, умовах 
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праці та перебуванні на посаді; також зазна-
чається, що відсутність достатньої кількості 
активних програм зайнятості з боку урядів 
постраждалих держав від світової економіч-
ної кризи призвела до маргіналізації окремих 
працюючих.

Незважаючи на вказані негативні наслідки 
гнучкості ринку праці, його засоби дають 
змогу знизити гостроту проблем безробіття 
на ринку праці, оскільки гнучкий ринок праці 
передбачає перш за все відхід від стандарт-
них форм зайнятості, поява ж нестандартних 
форм зайнятості є неминучим процесом в 
умовах науково-технічного прогресу.

Д. Баланда [9, с. 13], досліджуючи нові 
тенденції розвитку національних ринків праці 
в контексті інформатизації економіки, звертає 
увагу на те, що все більша частина населення 
світу поглинається інформаційною діяльністю 
та обслуговуванням, що є основою заро-
дження нових тенденцій світового ринку праці, 
а саме розвитку дистанційних форм зайня-
тості, що робить ринок праці більш гнучким.

Поява дистанційного ринку праці та його 
швидке поширення вимагають розробки від-
повідного законодавства, що регламентує 
таку діяльність, оскільки цей сегмент потен-
ційно створює значні ризики для поширення 
тінізації трудової діяльності.

Сегментація ринку праці не є чітко устале-
ною, з’являються нові сегменти ринку праці, 
які раніше не мали місця в структурі ринку 

праці. Нині це сегмент так званих внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), який виник внаслі-
док воєнного конфлікту на Сході України. Дер-
жавою розроблено програми інтеграції ВПО 
в суспільство, зокрема програми сприяння 
зайнятості таких осіб. Однак є значні труд-
нощі у практичній реалізації цих програм, нео-
днозначним є сприйняття населенням цього 
сегменту, наростають ризики дезінтеграції 
та соціального відторгнення ВПО, що потре-
бує налагодження соціальної взаємодії та 
об’єднання суспільства стосовно вирішення 
вказаної проблеми.

Також загальновідомо, що існує досить 
широкий перелік класифікації сегменту без-
робітних на ринку праці за різними озна-
ками, а саме за статтю, за віком, за місцем 
проживання тощо, які відрізняються різною 
конкурентоспроможністю осіб на ринку праці. 
Це досить широке та специфічне питання, а 
тому потребує окремого теоретичного дослі-
дження.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
найбільшою загрозою економічній безпеці 
держави є наявність значного поширення 
неформального (тіньового) ринку праці. Уста-
новлено неминучість модифікації сегмента-
ції ринку праці у зв’язку з динамічністю умов 
соціально-економічного розвитку держави. 
Відзначено, що науково-технічний прогрес 
зумовлює подальшу сегментацію ринку праці 
та появу ризиків, що походять з цього явища.
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У статті розглянуто демографічні проблеми в Україні, що пов’язані зі значним зменшенням чисельності 
населення та погіршенням відтворювальних процесів. Розроблено систему показників для оцінки рівня демо-
графічної безпеки, яка об’єднує сім блоків індикаторів і відображає основні проблеми відтворення населення, 
його кількісні, якісні та структурні параметри. 
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Цвигун И.А. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
В статье рассмотрены демографические проблемы в Украине, связанные со значительным уменьшением 

численности населения и ухудшением воспроизводительных процессов. Разработана система показателей 
для оценки уровня демографической безопасности, которая объединяет семь блоков индикаторов и ото-
бражает основные проблемы воспроизводства населения, его количественные, качественные и структурные 
характеристики.

Ключевые слова: демографическая безопасность, девиантное поведение, рождаемость, смертность, 
депопуляция, социально опасные болезни, старение, половозрастная структура.

Tsvihun I.A.SYSTEM OF DEMOGRAPHIC SECURITY INDICATORS OF UKRAINE
The article deals with demographic problems in Ukraine, that are associated with a significant population rate 

decline and reproduction processes deterioration . This is developed the indicators system for estimating the de-
mographic security level, that are uniting seven blocks of indicators and includes the main problems of population 
reproduction, its quantitative, qualitative and structural characteristics.

Key words: demographic security, deviant behavior, fertility, mortality, depopulation, socially dangerous diseas-
es, aging, sex-age structure.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні в Україні спостерігається 
негативна тенденція зменшення чисельності 
населення. За даними Державної служби ста-
тистики на 1 січня 2017 р. в Україні проживало 
42 672,5 тис. осіб (без урахування тимчасово 
окупованих територій та АРК), що менше 
рівня 1990 р. на 8,5 млн. чи на 17,5%. При-
чини втрат населення полягають у погіршенні 
демовідтворювальних процесів: у 2016 р. 
на 100 померлих осіб народилося 68  дітей, 
тоді як у 1990 р. цей показник становив 
104 дитини, тобто відбувається звужене від-
творення населення. Індекс співвідношення 
поколінь становив у 2016 р. 73 дитини у віці 
0–15 років на 100 осіб у віці понад 60 років 
(125 дітей у 1990 р.), що свідчить про відсут-
ність заміни поколінь.  

Проблемою для України сьогодні є погір-
шення процесів відтворення населення та 
його структури, що свідчить про поглиблення 
депопуляційних тенденцій у майбутньому. 

Тому необхідним є дослідження основних 
загроз, що впливають на рівень демографіч-
ної безпеки, їх оцінка та прогнозування на 
перспективу. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями дослідження демографіч-
ної безпеки та побудови системи показників 
для її оцінки в Україні займались такі вчені, 
як О.У. Хомра, Е.М. Лібанова, Н.А. Рингач, 
О.А. Малиновська, С.І. Пирожков, В.В. Сма-
чило, О.М. Перебейнос. У сусідніх країнах, 
що мають таку ж складну демографічну ситу-
ацію, як в Україні, цим питанням займалися 
Л.П. Шахотько, Н.Н. Прівалова, Л.М. Анісов 
(Білорусь), А.Г. Вишневський, С.В. Соболєва, 
О.В. Чудаєва, В.Б. Дударєв, М.Р. Єфімова, 
О.І. Бантікова (Російська Федерація). 

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. В Україні на дер-
жавному рівні сьогодні розроблена система 
показників для аналізу демографічної без-
пеки в «Методичних рекомендаціях щодо Д
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розрахунку рівня економічної безпеки Укра-
їни» (2013 р.) [1], у яких пропонується визна-
чати рівень демографічної безпеки на основі 
семи показників, таких як очікувана трива-
лість життя, коефіцієнт дитячої смертності, 
коефіцієнт природного приросту, коефіцієнт 
старіння, демографічне навантаження непра-
цездатного населення на працездатне та 
загальний коефіцієнт міграційного приросту, а 
також чисельність населення по відношенню 
до 1990 р. Але ці показники повною мірою не 
відображають причини високої смертності 
та низької народжуваності населення, тому 
необхідно розробити систему показників 
демографічної безпеки, яка б дала змогу оці-
нити всі її складники.  

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є розро-
блення системи показників для оцінки рівня 
демографічної безпеки України, що дасть 
змогу виявити основні реальні загрози, при-
чини, тенденції та особливості негативних 
демографічних явищ, які знижують рівень 
демографічної безпеки, для подальшого їх 
усунення і профілактики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виходячи з самоцінності демографічних про-
цесів, базуючись на системній парадигмі, 
вважаємо, що демографічна безпека є комп-
лексним явищем і має забезпечувати розви-
ток не лише держави, але й особи, оскільки 
ці процеси є взаємопов’язаними. Безпечне 
існування людини, забезпечення її потреб як 
біологічного, так і соціального значення зумо-
вить і безпечність демографічних процесів, 
що будуть проявлятися у відтворенні насе-
лення та підвищенні його якості. 

Система показників демографічної безпеки 
необхідна для здійснення діагностики стану 
демографічної системи у певний період. Ми 
погоджуємося з думкою Л.П. Шахотько, що 
вона відображає найбільш істотні демогра-
фічні аспекти, «кожен з яких належить до пев-
ного типу системоутворювальних зв’язків, до 
тієї або іншої підсистеми» [2, с. 18]. 

У науковій літературі проблемам розро-
блення системи показників демографічної 
безпеки приділяється порівняно мало уваги. 
Переважно ці показники є не системою, а 
набором ознак, що фрагментарно харак-
теризують демографічну ситуацію, тоді як 
проблема розроблення системи показників 
демографічної безпеки є одним із найважли-
віших напрямів досліджень, спрямованих на 
створення теоретико-методологічної бази для 
реформування державної статистики і вдо-

сконалення інструментів управління демогра-
фічною безпекою.

Науковий характер і достовірність оцінки 
демографічної безпеки визначається тим, 
наскільки правильно встановлений склад 
показників, чи досить повні вони за своїм 
набором для відображення всіх параметрів 
демографічної безпеки.

Побудова системи індикаторів демографіч-
ної безпеки, безумовно, повинна опиратися 
на деяку концептуальну ідею, що зумовлює 
послідовність використовуваних показників, а 
також їх взаємозв’язки. Основними вимогами 
до побудови індикаторів демографічної без-
пеки є їхня доступність та простота розрахунку 
з метою можливості проведення оцінки демо-
графічної безпеки на регіональному рівні. 

Аналізуючи значну кількість показників, 
запропоновану для оцінки рівня демографіч-
ної безпеки, варто відзначити їх розмаїття та 
оцінку різних аспектів демографічної безпеки 
(народжуваність, смертність, міграція, захво-
рювання, сімейні стосунки). В.Б. Дударев [3] та 
П.А. Смелов [4] пропонують сукупність показ-
ників демографічної безпеки об’єднати у три 
великі групи, такі як показники рівня демогра-
фічної безпеки; показники напряму та швид-
кості зміни демографічної безпеки; показники 
наслідків зміни демографічної безпеки (демо-
графічних втрат), що, на наш погляд, є нело-
гічним. Автори показники захворювання на 
різні види хвороб (туберкульоз, СНІД, психічні 
розлади), смертність у працездатному віці, 
мертвонароджуваність, рівень інвалідності 
віднесли до групи показників демографічних 
втрат або наслідків зміни демографічної без-
пеки, хоча вони є причиною зниження демо-
графічної безпеки, але аж ніяк не її наслідком. 

На нашу думку, найбільш прийнятним є 
групування системи показників демографічної 
безпеки у роботі С.В. Соболевої, О.В. Чудає-
вої [5], де вони об’єднують показники у п’ять 
груп (природний рух населення, здоров’я і 
якісні характеристики населення, характе-
ристики сім’ї, механічний рух населення та 
етнодемографічна структура населення). 
Такий поділ дає змогу оцінити основні аспекти 
демографічної безпеки і вважається найпри-
йнятнішим щодо її оцінки. 

З огляду на пропоновані показники демо-
графічної безпеки українських, російських і 
білоруських учених, а також на демографічну 
ситуацію автором пропонується модель інди-
каторів, що характеризують демографічну 
безпеку (рис. 1). Ця система показників дасть 
змогу отримати всебічне уявлення про демо-
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графічну безпеку, а також відрізняється тим, 
що охоплює всі сторони демографічної без-
пеки, і при цьому дані для розрахунку інди-
каторів містяться в офіційних статистичних і 
демографічних щорічниках України. 

Перша група індикаторів демографічної 
безпеки містить шість показників і характери-
зує природне відтворення населення, тобто 
його зміну в результаті природних чинників. 
Показник життєвості або показник дожиття 
характеризує відношення числа народжених 
до померлих, є простим для розрахунків і зро-
зумілим в інтерпретації. 

Для оцінки народжуваності найбільш при-
датним є сумарний показник народжуваності 
як характеристика кількості народжених дітей 
жінкою протягом дітородного віку. 

На противагу народжуваності, смертність 
характеризується значно більшою палітрою 
показників. Найперший – коефіцієнт смерт-
ності дітей у віці до 1 року, який має винятково 
важливе значення у характеристиці демо-
графічних процесів і здоров’я населення. 
Не випадково ВООЗ визначає цей показник 
як ключовий в оцінці стану здоров’я поряд 
із середньою тривалістю життя і масою тіла 
дитини під час народження (рис. 1).

Смертність немовлят характеризує куму-
лятивний вплив комплексу соціально-еко-
номічних, екологічних і санітарних факторів, 
відображає рівень освіти і культури, статево-
віковий склад населення, якість та доступ-
ність медичної допомоги, національні тра-
диції, стан середовища проживання. Цей 
показник найбільш наочно характеризує роз-
виток країни загалом і свідчить про розвине-
ність системи охорони здоров’я.

Для характеристики втрати майбутніх 
поколінь досить важливим є показник мерт-
вонароджуваності, який в Україні є одним із 
найвищих у Європі. П’ятьма основними при-
чинами мертвонароджуваності в світі визнані 
ускладнення під час пологів, інфекції матерів 
під час вагітності, порушення здоров’я мате-
рів (особливо – високий кров’яний тиск і діа-
бет), затримка внутрішньоутробного розвитку 
плоду та вроджені аномалії. У розвинених 
країнах головними факторами ризику мерт-
вонароджуваності визнані зайва вага, ожи-
ріння і куріння. Тобто цей показник відобра-
жає рівень здоров’я матері та плоду, а також 
недостатнє медичне забезпечення репродук-
тивного процесу.

Ще одним показником смертності, що відо-
бражає соціально-економічну та екологічну 
ситуацію, спосіб життя і стан медицини є 

смертність населення у віці 16–59 років або 
запобіжна смертність. Для України притаманні 
великі втрати населення у молодому віці, 
оскільки до 60 років помирає 30–35% чолові-
ків та 15–18% жінок.

Гендерні особливості смертності насе-
лення показує індекс надсмертності чоловіків 
віком 16–45 років, який дасть змогу визначити 
гендерну відмінність у передчасній смерт-
ності. 

Механічний рух та розміщення населення 
є досить складним соціальним явищем, яке 
сприяє обміну трудовими навичками, досві-
дом і знаннями, сприяє розвитку особис-
тості, впливає на сімейний склад, статево-
вікову структуру населення і безпосередньо 
пов’язаний із соціальною, галузевою та про-
фесійною мобільністю населення. За останні 
роки міграційні процеси в Україні набули прин-
ципово нового характеру та якості, змінилися 
пріоритети. Внаслідок відпливу сільських 
мешканців до міст сформувалися системи з 
високою концентрацією міського населення. 
Багаторічний відплив сільської молоді до 
міст України та за її межі визначив деформа-
цію всіх демографічних структур і процесів у 
сільській місцевості, що супроводжувалося 
збільшенням частки осіб пенсійного віку, зрос-
танням смертності, скороченням народжува-
ності, зниженням природного приросту сіль-
ського населення.

Досить важко оцінити міграцію населення, 
оскільки основною умовою побудови системи 
показників була доступність статистичних 
даних, а саме щодо міграційних процесів ці 
дані є недосконалими. Поширення трудової 
та нелегальної міграції, які є проблемою Укра-
їни і визнаються у закордонних виданнях, в 
Україні не висвітлюються, що не дає змоги 
оцінити ці проблеми у контексті демографіч-
ної безпеки. 

Узагальнюючим показником механічного 
руху населення, на думку С.В. Соболєвої [5] 
та В.Б. Дударева [1], є коефіцієнт міграцій-
ного приросту населення. На нашу думку, 
цей показник є інформативним, але для 
розрахунку інтегрального показника досить 
складно порівнювати від’ємні величини. Тому 
ми пропонуємо визначати показник, який 
запропонував Л.Л. Рибаковський [6, с. 202] – 
коефіцієнт результативності міграційного 
обміну, який розраховується як відношення 
чисельності вибулих до чисельності прибу-
лих у проміле. Для розрахунку демографічної 
безпеки ми пропонуємо розраховувати показ-
ник шляхом ділення числа прибулих на число 
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вибулих і у зв’язку з відмінністю в міграційних 
процесах за територіями розраховувати цей 
показник і для сільського, і для міського насе-
лення. Необхідно врахувати також показник 
інтенсивності міграційного обороту, що пока-
зує рухливість населення і визначається як 
сума мігрантів та емігрантів у розрахунку на 
1000 осіб постійного населення. Цей показник 
характеризує чисельність населення, яка про-
тягом року змінила місце проживання.

У дослідженні демографічної безпеки 
поряд з її кількісними параметрами має важ-
ливе значення і якісна характеристика, така 
як здоров’я населення, яке останнім часом на 
фоні зменшення його чисельності набуває все 
більшої актуальності. Здоров’я населення – 
найповніший індикатор рівня життя насе-
лення і соціально-економічного становища 
країни або регіону. Від якості здоров’я зале-
жить життєздатність у соціально-суспільному 
організмі і можливості його безперервного 
гармонійного зростання та соціально-еконо-
мічного розвитку. У блок показників здоров’я 
населення входить шість показників.

Для оцінки здоров’я населення пропону-
ємо загальновживаний показник «очікувана 
тривалість життя при народженні», але також 
варто використати показник «різниця в очі-
куваній тривалості життя чоловіків і жінок», 
оскільки він характеризує значні гендерні від-
мінності у тривалості життя в Україні. 

Втрату здоров’я характеризує захворю-
ваність населення на злоякісні утворення, 
оскільки рівень смертності в Україні від цієї 
хвороби становить 60–70%. 

Окремим аспектом втрати здоров’я є 
зростання інвалідності населення. Протягом 
останнього десятиліття в Україні спостері-
гається позитивна динаміка змін показни-
ків первинної інвалідності населення, проте 
загальна чисельність інвалідів за останні 
20 років подвоїлася. Для оцінки рівня здоров’я 
населення, можливості вести здорове життя 
пропонується показник чисельності насе-
лення у віці старше 18 років, що вперше 
визнано інвалідами, оскільки, на нашу думку, 
саме цей показник дасть змогу оцінити рівень 
здоров’я населення, на відміну від загальної 
захворюваності.

Для характеристики якості здоров’я дітей 
С.В. Соболєва пропонує в показники демо-
графічної безпеки включити частку дітей 
1–2 груп здоров’я віком 0–15 років. У проекті 
закону «Про демографічну безпеку в Україні» 
[7] також запропоновано включити показники 
«частки дітей-інвалідів та дітей з психічними 

вадами розвитку». Звичайно, якісна харак-
теристика молодого покоління має досить 
важливе значення, але застосування цього 
показника має виходити з наявної статис-
тичної інформації та її доступності. Тому, на 
нашу думку, для цього доречним буде вико-
ристання показника кількості дітей-інвалі-
дів віком 0–17 років у загальній чисельності 
дітей, який дасть змогу дослідити здоров’я 
молодого покоління та майбутній людський 
потенціал країни.

Окремою групою індикаторів, які харак-
теризують якість населення, виділено соці-
ально-небезпечні захворювання населення – 
це захворювання людини, виникнення і 
розповсюдження яких пов’язане переважно 
з несприятливими соціально-економічними 
умовами, що приносять шкоду суспільству і 
потребують соціального захисту населення. 

Для характеристики поширення соціально 
небезпечних хвороб пропонується визначати 
такі показники, як туберкульоз, СНІД, вене-
ричні захворювання, розлади психіки та пове-
дінки. При цьому потрібно використовувати 
показники вперше зареєстрованих випадків 
захворювань, які покажуть рівень їх виник-
нення. 

Погоджуємося з думкою Л.П. Шахотько, 
С.В. Соболєвої та М.Р. Єфимової [7; 5; 2], 
що в показники демографічної безпеки варто 
включити показники захворювання венерич-
ними хворобами (сифіліс, гонорея), що їх 
іноді називають «хворобами поведінки», бо 
їх поширенню сприяють моральна розбеще-
ність, випадкові статеві зв’язки. Саме непра-
вильна поведінка певної частини людей – 
причина розповсюдження венеричних хвороб 
у наш час. 

Включення захворювань на туберкульоз 
у систему показників демографічної без-
пеки пов’язано зі значним поширенням цього 
захворювання, яке має характер епідемії. 
При цьому туберкульоз не є тільки медичною 
проблемою – це проблема соціальна, яка 
віддзеркалює соціально-економічний стан 
країни, культурно-освітній рівень та благопо-
луччя населення, ступінь розвитку охорони 
здоров’я, у тому числі і фтизіатричної служби. 
Основними чинниками неблагополуччя з 
туберкульозу в Україні є соціально-еконо-
мічна криза в країні, що не дає змоги повно-
цінно фінансувати охорону здоров’я; зни-
ження життєвого рівня населення, зубожіння, 
погіршення харчування з різким зменшенням 
кількості спожитих повноцінних білкових про-
дуктів, що додатково пригнічує імунологічну 
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резистентність, збільшення чисельності осіб 
з асоціальною поведінкою (алкоголіків, нар-
команів, безпритульних, жебраків), значне 
підвищення інтенсивної міграції великих груп 
населення, які практично випадають із поля 
зору лікувально-профілактичних закладів і, 
зокрема, не охоплені протитуберкульозними 
заходами, згортання протитуберкульозних 
закладів внаслідок недостатнього їх фінансу-
вання.

СНІД – особливо небезпечна інфекційна 
хвороба, яка через відсутність специфічних 
методів профілактики та ефективних методів 
лікування призводить до смерті. Економічний 
збиток від епідемії зумовлюється насамперед 
збільшенням кількості непрацездатного насе-
лення. Вивчення причин, що зумовили швид-
кий розвиток епідемії ВІЛ/СНІД на теренах 
України, дало змогу дій висновку, що важливу 
роль у цьому процесі відіграють соціально-
економічні передумови, які сприяють негатив-
ним проявам у суспільстві, передусім росту 
наркоманії, комерційного сексу, хвороб, що 
передаються статевим шляхом.

Блок індикаторів девіантної поведінки 
населення включено до демографічної без-
пеки через руйнівний вплив девіантних явищ 
на суспільство. Девіантна поведінка, що 
розуміється як порушення соціальних норм, 
набула останніми роками масового харак-
теру і поставила цю проблему в центр уваги 
дослідників. Посилення соціальної нестабіль-
ності та напруженості у суспільстві зумовлює 
розповсюдження таких негативних явищ, як 
злочинність, самогубства, а також залежність 
від психоактивних речовин (алкоголізм, нар-
команія).

Девіантна поведінка населення показує 
невідповідність соціальним нормам та ступінь 
духовно-культурної деградації населення, 
що зумовлює погіршення якісних і кількісних 
показників населення, створюючи реальну 
загрозу демографічній безпеці. 

Важливою проблемою останніх років є 
алкоголізм, і для його характеристики нау-
ковцями пропонується показник вживання 
алкоголю на душу населення [7; 5; 2], який, 
за даними ВООЗ, становить в Україні 8 літрів 
на душу населення. Але ми вважаємо, що 
більш інформативним і доречним є показник 
«кількість померлих від хвороб, безпосеред-
ньо пов’язаних зі зловживанням алкоголем», 
оскільки цей показник дасть змогу оцінити 
ризик померти внаслідок вживання алкоголю. 
До причин смертності науковці, що досліджу-
вали цю проблему, відносили чотири причини 

смертності, такі як випадкові отруєння алко-
голем, алкогольна хвороба печінки, хроніч-
ний алкоголізм, алкогольні психози [8, с. 131;  
9, с. 151]. Зі зміною статистичної звітності 
смертності населення починаючи з 2008 р. 
до причин смертей, пов’язаних з алкоголем, 
віднесено розлади психіки та поведінки вна-
слідок вживання алкоголю, дегенерацію нер-
вової системи, спричинену вживанням алко-
голю, алкогольну кардіоміопатію, алкогольну 
поліневропатію, алкогольну хворобу печінки, 
хронічний алкогольний панкреатит.

Поширення девіантної поведінки, соціаль-
них хвороб та соціального сирітства впливає 
на зростання рівня злочинності. Особливо 
важливою є смертність населення у резуль-
таті вбивств чи ушкоджень, що характеризує 
особливу жорстокість злочинності. Важливим 
аспектом людського розвитку та людської без-
пеки є захист від фізичного насильства; зло-
чинність, зокрема, посягає на життя, здоров’я, 
основні права та гідність особи. 

Нездатність адаптуватися до умов життя чи 
невміння вирішити проблеми спричиняє зрос-
тання самогубств, які характеризують, з одного 
боку, загострення протиріч у суспільстві, а з 
іншого – зниження психічного здоров’я насе-
лення та невміння адаптуватися. Самогубства 
є індикатором загострення соціальних проти-
річ та зниження цінності людського життя.

Окремим блоком показників є статево-
віковий склад населення, а саме статево-
вікова структура, яка виражається показни-
ком старіння населення (частка населення 
старше 60 років), індекс молодості або замі-
щення поколінь, який показує, скільки дітей 
у віці 0–15 років припадає на населення у 
віці старше 60 років. Ці показники доповню-
ють один одного: старіння показує частку 
населення старше 60 років, а індекс моло-
дості – можливість заміщення поколінь. Ста-
тево-віковими характеристиками є вік балан-
сування – це вік, у якому чисельність чоловіків 
і жінок урівноважується, а також чисельність 
чоловіків на 1000 жінок у віці 15–49 років, 
тобто в репродуктивному віці для жінок. Ці 
показники призначено для оцінки передумови 
утворення сім’ї. 

Для оцінки демографічної безпеки окре-
мим блоком виділено показники характерис-
тики сім’ї. Занепад інституту сім’ї та шлюбу 
проявляється у порушенні сімейних відносин; 
його крайніми проявами є позашлюбна наро-
джуваність, покинуті діти та аборти. Перери-
вання небажаної вагітності є однвєю з осно-
вних соціальних проблем. Небажання мати 
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дитину чи позбавитися від неї за допомогою 
аборту є не лише соціально-економічною 
проблемою, але й проблемою моралі.

Соціальне сирітство тісно пов’язане із 
занепадом інституту сім’ї та небажанням 
чи нездатністю виконувати свої батьківські 
обов’язки. Крім того, соціальні сироти пере-
важно є соціально виключеними особами. 
Наявність дітей-сиріт і дітей, які залишилися 
без піклування батьків, свідчить про стан 
моральних засад та цінність сім’ї. Зростання 
чисельності покинутих дітей є барометром 
занепаду суспільства та являє собою загрозу 
демографічній безпеці.

Позашлюбна народжуваність, що є поши-
реною в країнах Європи і вважається нор-
мальною зміною інституту сім’ї під впливом 
демографічного переходу в умовах індустрі-
алізації, є, на нашу думку, проявом занепаду 
сім’ї, знецінення ролі материнства, а осо-
бливо батьківства, тому надмірне зростання 
позашлюбної народжуваності є загрозою 
демографічній безпеці.

Для оцінки характеристика сім’ї не вико-
ристано традиційні показники розлучуваності, 
шлюбності та несталості шлюбів, які пропо-
нуються окремими науковцями. Це пов’язано 
з низькою інформативністю цих показників 
через поширення громадянських шлюбів та 
зміни у статистичному обліку розлучень. 

Кожен зі складників відтворення населення 
має життєво важливе значення, і порушення 
нормального функціонування будь-якого з 
них (депопуляція, зниження народжуваності, 
зростання смертності та зниження очікуваної 
тривалості життя, зростання захворювання та 
міграції) може привести до порушення рівня 
демографічної безпеки. 

Коли демографічні процеси перебувають 
у межах нормального стану, то спостеріга-
ється демографічна безпека. В іншому разі 
виникає порушення демографічного розвитку 
і демографічна небезпека, можливі демогра-
фічні ризики. Високий рівень демографічних 
загроз та їхня тривала дія сприяє виникненню 
демографічних втрат. Тому запропонована 
система дасть можливість згрупувати і про-
аналізувати загрози демографічній безпеці та 
виявити найбільші з них. 

Висновки з цього дослідження. Демогра-
фічна безпека означає гарантію виживання 
населення в сучасних умовах. Досягнення у 
перспективі відтворення населення усе вищої 
якості має стати стратегічним завданням 
країни і головним суспільним пріоритетом. 
Запропонована система показників демогра-
фічної безпеки відображає основні проблеми 
її формування і призначена для прийняття 
управлінських рішень щодо запобігання кри-
зовим явищам. 
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У статті розглянуто місце і роль податку на додану вартість у системі податків на споживання. Узагальнено 
систему показників оцінки впливу практики адміністрування податку на додану вартість на рівень наповнення 
бюджетів відповідних рівнів. Систематизовано зарубіжний досвід розвитку механізмів оподаткування доданої 
вартості крізь призму втілення фіскальної та регулюючої функцій податку на додану вартість. Акцентовано 
увагу на перевагах та недоліках непрямого оподаткування.
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В статье рассмотрены место и роль налога на добавленную стоимость в системе налогов на потребле-
ние. Обобщена система показателей оценки влияния действующей практики администрирования налога на 
добавленную стоимость на уровень наполнения бюджетов соответствующих уровней. Систематизирован за-
рубежный опыт развития механизмов налогообложения добавленной стоимости сквозь призму реализации 
фискальной и регулирующей функций налога на добавленную стоимость. Акцентировано внимание на пре-
имуществах и недостатках косвенного налогообложения.
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In the scientific article the place and role of the tax on value added system tax on consumption. Generalized 

system of indicators to measure the impact of the current practice of administering tax on value added rate to fill the 
budget accordingly. Systematized foreign experience of value added tax arrangements in the light of implementation 
of fiscal and regulatory functions of value added tax. The attention on the advantages and disadvantages of indirect 
taxation.

Key words: value added tax, tax on value added, administration of value added tax, budget-tax, value added 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Податок на додану вартість в Україні 
є найефективнішим інструментом у механізмі 
формування доходів державного бюджету. Це 
підтверджується тим, що він є податком на 
споживання і кінцевий споживач є його плат-
ником. ПДВ є найголовнішим податком тіньо-
вого сектору економіки у зв’язку з недоскона-
лістю нормативно-правових актів. Зокрема, 
це проявляється в ухиленні від сплати ПДВ, 
незаконному відшкодуванні його масштаб-
них сум із державного бюджету, значній кіль-
кості зловживань платників податків під час 
користування пільгами і формування подат-
кового кредиту, що є досить обтяжливим для 

бюджету. З урахуванням зазначеного адмі-
ністрування та реформування є головною 
метою діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, що здійснюють 
організацію, облік і контроль сплати цього 
податку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням реалізації управлінських тех-
нологій у сучасній вітчизняній практиці справ-
ляння податку на додану вартість присвячені 
дослідження значного кола науковців, таких 
як О. Довгань, Ю. Іванов, Т. Калінеску, М. Кон-
дратенко, І. Луценко, В. Хомутенко та інші. 
Не ставлячи під сумнів ефективність науко-
вих пошуків згаданих вчених, зауважимо, що ГР
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потребують подальшого дослідження про-
блемні питання обґрунтування ефективних 
механізмів оподаткування доданої вартості на 
основі узагальнення позитивного зарубіжного 
досвіду в цій сфері.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є критичний аналіз та 
узагальнення наявних підходів до адміністру-
вання податку на додану вартість; виділення 
переваг та недоліків оподаткування доданої 
вартості крізь призму виділення позитивних 
характеристик управлінської діяльності щодо 
непрямих податків у зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Податок на додану вартість (далі – 
ПДВ) – це непрямий податок, який є часткою 
новоствореної вартості, входить до ціни реа-
лізації товарів і сплачується споживачем до 
державного бюджету на кожному етапі вироб-
ництва товарів. Сьогодні загальновизнаним 
є факт наявності значної кількості наукових 
підходів до трактування економічної сутності 
фінансового потенціалу ПДВ. 

Серед усіх податків ПДВ є лідером за кіль-
кістю змін, що вносяться до законодавчих 
актів, які визначають порядок його застосу-
вання. Тому актуальною є позиція М. Кондра-
тенка щодо необхідності проведення заходів 
планування та прогнозування надходжень 
від цього податку до бюджету [4]. Податкове 
планування являє собою процес розроблення 
податкового плану, а податкове прогнозу-
вання загалом необхідне для збалансованого 
розвитку економіки. Обґрунтована система 
податкового планування підприємства здатна 
значно мінімізувати ризики, що виникають 
у зв’язку з оподаткуванням господарської 
діяльності. 

Державні фіскальні органи, що реалізують 
державну політику у сфері оподаткування, воло-
діють сукупністю методичних підходів до про-
гнозування надходжень податку на додану вар-
тість, згідно з якою розраховуються прогнозні 
надходження ПДВ під час формування про-
екту державного бюджету. У процесі надлиш-
кової сплати ПДВ застосовується такий інстру-
мент, як бюджетне відшкодування. Бюджетне 
відшкодування – відшкодування від’ємного 
значення ПДВ на підставі підтвердження пра-
вомірності сум бюджетного відшкодування 
ПДВ за результатами перевірки платника. 

Платник ПДВ, як зауважує Ю. Іванов, на 
власний розсуд обирає один із двох способів 
отримання відшкодування: або зарахування у 
зменшення податкових зобов’язань подаль-
ших періодів, або повернення. Платник зазна-

чає про своє рішення в декларації, а обравши 
повернення на рахунок, додає до декларації 
заяву про повернення суми бюджетного від-
шкодування [1]. 

Практика функціонування ПДВ, на думку 
Т. Калінеску, свідчить, що його вплив на діяль-
ність суб’єктів підприємництва проявляється у 
двох напрямах. Згідно з першим – через фор-
мування цін на продукцію (товари), роботи і 
послуги, що обкладаються ПДВ, який включа-
ється в їхню ціну. Переваги другого напряму 
впливу ПДВ, пов’язаного з іммобілізацією гро-
шових коштів на сплату цього податку, заслу-
говують на увагу з огляду на такі обставини: 

 – по-перше, платниками ПДВ є велика 
кількість суб’єктів підприємницької діяльності, 
у яких виникає іммобілізація грошових коштів 
на сплату ПДВ; 

 – по-друге, така іммобілізація негативно 
впливає на фінансові результати; 

 – по-третє, вивчення причин, термінів іммо-
білізації грошових коштів на сплату ПДВ дасть 
можливість вживати заходів, спрямованих на 
запобігання такій іммобілізації, скорочення її 
обсягів і термінів, що позитивно впливатиме 
на діяльність суб’єктів підприємництва [3].

Для поліпшення управління сплатою ПДВ, 
зменшення податкової заборгованості, а 
також іммобілізації грошових коштів суб’єктів 
підприємництва на його сплату необхідно 
вдосконалювати податкове планування на 
макрорівні. Воно може здійснюватися шляхом 
складання бюджету з ПДВ, який має містити 
такі показники, як: 

1) сплачений ПДВ у ціні придбаних товарно-
матеріальних цінностей і послуг (прихований 
вхідний ПДВ); 

2) абсолютна сума ПДВ (податкових 
зобов’язань) з урахуванням надходження 
коштів від покупців на банківський раху-
нок або відвантаження продукції, товарів, 
надання послуг; 

3) сума сплати ПДВ з урахуванням терміну 
складання податкової декларації, виникнення 
податкових зобов’язань, податкового періоду, 
дати перерахування податку в бюджет; 

4) обсяг формування і погашення податко-
вого кредиту, виникнення від’ємного значення 
податкового кредиту та його врахування під 
час сплати ПДВ в бюджет; 

5) джерела повернення вхідного ПДВ за 
рахунок надходження виручки від реалізації 
продукції, скорочення дебіторської заборго-
ваності покупців за продукцію [1].

Податок на додану вартість є найбільш 
бюджетоутворюючим податком у нашій кра-
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їни. Зокрема, кожного року його обсяги пере-
вищували доходи податку на прибуток підпри-
ємств, це свідчить про те, що більша частина 
податкового тягаря падає на плечі звичайних 
громадян, а не підприємств.

В Україні податок на додану вартість 
був введений в дію 1.01.1992 р. Законом 
«Про податок на добавлену вартість» від 
20.12.1991 р. Закон діяв лише до червня 
1993 р. і був замінений декретом КМУ 
«Про податок на добавлену вартість» від 
26.12.1992 р. Згодом, 03.04.1997 р., було при-
йнято Закон України «Про податок на додану 
вартість», який набув чинності 01.07.1997 р. 
У наш час цей закон втратив чинність на під-
ставі нового Податкового Кодексу України, 
введеного в дію з початку 2011 р. [5].

Аналіз вітчизняної податкової системи 
доцільно здійснювати у контексті порівняння 
її з розвиненими та більш усталеними подат-
ковими системами зарубіжних країн. 

У Франції, за твердженням В. Хомутенко, 
ПДВ належить до непрямих податків і стано-
вить у цій групі 50%. Об’єктом оподаткування 
є ціна виробу. У Франції діє дві ставки ПДВ: 
основна – 18,6% та підвищена – 22%. Остання 
встановлюється здебільшого на алкоголь, 
автомобілі, тютюнові вироби, предмети роз-
коші. І навпаки, більшість продовольчих това-
рів, продукція сільськогосподарського вироб-
ництва, книжки, медикаменти, деякі послуги 
(туристичні, готельні) оподатковуються за 
зниженою ставкою [6].

У Німеччині найбільш розповсюдженою 
назвою ПДВ є податок з обороту або податок 
із продажу. Питома вага його в дохідній час-
тині бюджету становить 28%. Суб’єктами опо-
даткування є як юридичні, так і фізичні особи, 
які займаються будь-якою діяльністю з метою 
одержання прибутку. Об’єкт оподаткування – 
оборот із реалізації товарів, надання послуг, 
виконання робіт. Для більшості товарів засто-
совується ставка 15%. На продовольчі товари 
та книжково-журнальну продукцію – 14%. 

Основною причиною введення ПДВ в Іспа-
нії був вступ до Європейського союзу у 1986 
р. Платниками податку є всі підприємницькі 
структури, а також професійна діяльність 
фізичних осіб. Ним оподатковується тільки 
внутрішній оборот, на експортні операції він 
не розповсюджується [4].

На відміну від інших держав Європей-
ського союзу, в Австрії, як зазначає Л. Карпов, 
ПДВ має певні особливості. Ним оподатко-
вується реалізація товарів та послуг, власне 
споживання, безкоштовна передача виробів, 

а також імпорт. В Австрії існує 3 ставки ПДВ. 
Основна (стандартна) для більшості підпри-
ємств становить 20%. Під час здачі майна або 
нерухомості в оренду застосовується ставка 
10%. Під час продажу транспортних засо-
бів – підвищена ставка. Фінансові операції, 
експортні угоди, угоди з продажу землі тощо 
взагалі звільняються від ПДВ [6].

Скандинавські країни характеризуються 
специфічними підходами до справляння 
ПДВ. Так, у Данії ставка ПДВ становить 
25%. Декларація про сплату ПДВ подається 
щоквартально в податковий орган із відповід-
ними документами не пізніше як за 10 діб до 
закінчення звітного періоду. 

У Швеції платники ПДВ, які мають обороти, 
більші за визначену суму, повинні бути заре-
єстровані у місцевих податкових органах як 
платники ПДВ (якщо оборот менший за визна-
чену суму, то реєстрація необов’язкова). 
Звичайна ставка оподаткування становить 
25%. На деякі товари та послуги (наприклад, 
туризм) діє знижена ставка – 12%, на періо-
дичні видання – 6%. 

Основна ставка ПДВ у Фінляндії становить 
22%. На деякі товари існують знижені ставки 
податку (на товари, які мають соціальне зна-
чення).

Ставка ПДВ у Норвегії становить 23% з 
обороту товарів та послуг, який підлягає опо-
даткуванню, причому до нього також нале-
жить експорт товарів. Від сплати ПДВ звіль-
няється діяльність у галузі фінансів, освіта, 
страхові, медичні, деякі професійні послуги, а 
також певні операції з експорту товарів. Деякі 
види діяльності замість ПДВ оподатковуються 
іншим податком [1].

Водночас підтримуємо позицію В. Демидо-
вича про те, що прикладом невикористання у 
власній податковій системі податку на додану 
вартість є Сполучені Штати Америки. Там 
використовується так званий податок із про-
дажу або податок зі споживання, який сплачу-
ється не у федеральний бюджет, а у бюджети 
штатів [3].

Загалом зауважимо, що кожна країна через 
ті чи інші обставини (географічне розташу-
вання, рівень розвитку, традиції, менталітет) 
обирає власний шлях розбудови податкової 
системи, що максимально відповідає її осо-
бливостям. 

Узагальнюючи вітчизняну практику справ-
ляння податку на додану вартість, варто вка-
зати на його високу фіскальну ефективність. 
Широка база оподаткування, яка включає не 
тільки товари, але й роботи і послуги, сприяє 
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вагомому зростанню доходів держави від 
цього податку. Вилучення податку на всіх ета-
пах руху товарів сприяє рівномірному розпо-
ділу податкового тягаря між усіма суб’єктами 
підприємницької діяльності. Універсальні, 
тобто єдині ставки полегшують як обчислення 
податку безпосередньо для платників, так і 
контроль державних податкових органів за 
дотриманням платіжної дисципліни. 

Також до переваг податку на додану вар-
тість можна віднести і його роль «вбудованого 
стабілізатора» економічного циклу. Багато-
віковий досвід ефективного функціонування 
податкових систем розвинутих країн привів до 
розуміння, що сучасна бюджетна система має 
властивість пом’якшувати циклічні коливання 
економіки, навіть якщо не проводяться ніякі 
дискреційні заходи. Це так звана автоматична 
або вбудована стабільність бюджетної сис-
теми. Водночас поділяємо погляд О. Довгань 
про те, що цей податок має і багато недоліків 
(табл. 1) [2].

Зміни в системі оподаткування України, які 
відбуваються щодо ПДВ, не завжди еконо-
мічно обґрунтовані. Як правило, вони запро-
ваджуються без відповідного прогнозування 
їхнього впливу на макро- і мікроекономічні 
показники, а головне – такі зміни відбуваються 
некомплексно, безсистемно, без урахування 
інших фінансових нововведень. З економіч-
ного погляду ПДВ є досить складним подат-
ком через те, що чинним податковим законо-
давством України передбачено дуже великий 
перелік об’єктів оподаткування. Тобто ПДВ 

охоплює широку базу оподаткування, поши-
рюється на предмети широкого вжитку, що є 
джерелом наповнення бюджету. При цьому 
базою оподаткування є вартість усіх стадій 
руху товарів, робіт, послуг. А це означає, що 
податковий тягар не залежить від кількості 
стадій створення вартості продукції. 

Висновки з цього дослідження. Підсу-
мовуючи здійснені дослідження, зауважимо, 
що оподаткуванням та сплатою податку охо-
плена велика кількість суб’єктів господарю-
вання. Соціальна несправедливість справ-
ляння ПДВ полягає в тому, що основний тягар 
сплати цього податку несе кінцевий спожи-
вач, тобто основна маса населення, яка спо-
живає товари першої необхідності. Чим нижчі 
доходи споживачів, тим більші витрати на 
сплату ПДВ, що вказує на регресивність цього 
податку щодо доходів громадян, рівень яких у 
більшості українців залишається недостатньо 
високим. 

У розвинених країнах світу, на відміну від 
України, з суб’єктів господарювання не стя-
гуються паралельно ПДВ та будь-який інший 
податок (з прибутку, з обороту, з доходу). Тому 
й у нашій державі необхідно визначитися, від 
якого податку варто відмовитися. Також пода-
ток характеризується складністю в адміні-
струванні та проблемами з його відшкодуван-
ням, а також ухиленням від його сплати, яке 
тісно пов’язане з високим рівнем тіньової еко-
номіки. Тому фактична податкова база сплати 
ПДВ як із вироблених в Україні товарів, так і з 
імпорту є суттєво нижчою за потенційну. 

Таблиця 1
Переваги та недоліки оподаткування податком на додану вартість 
Переваги Недоліки 

стимулює експорт, оскільки є 
внутрішнім податком і обороти 
з експорту оподатковуються за 
нульовою ставкою

має складний механізм нарахування і сплати (наявність 
часового розриву, оскільки сплаті до бюджету підлягає 
різниця між сплатою податку в ціні придбаних матеріаль-
них ресурсів і відшкодуванням цієї суми після реалізації 
виробленої продукції)

забезпечує стабільність податко-
вих надходжень до бюджету

справляє регресивний вплив на малозабезпечені верстви 
населення (об’єктом оподаткування є не дохід чи прибу-
ток, а розмір витрат для кожного конкретного споживача 
товару, робот чи послуг, тому цей податок у соціальному 
розумінні вважається несправедливим)

досить зручний у визначенні 
податкових зобов’язань

негативно впливає на високотехнічні і наукоємні виробни-
цтва

стимулює розвиток виробництва, 
стримує інфляцію у разі застосу-
вання високих ставок

існує можливість ухилення в умовах недосконалого бух-
галтерського обліку
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Постановка проблeми у загальному 
вигляді. Сьогодні eкономічна та політична 
ситуація в Україні є нестабільною. Однією із 
причин цього є нeeфeктивність чинної адмі-
ністративної систeми дeржавного управління 
та адміністративно-тeриторіального устрою. 
Країна потрeбує суттєвих рeформ, які повинні 
бути спрямовані на створeння відкритої полі-
тичної систeми, а також розвиток громадян-
ського суспільства і зростання рівня благопо-
луччя кожного громадянина. 

Аналіз останніх досліджeнь і публікацій. 
Проблeмою дeцeнтралізації дeржавної влади 
й органів місцeвого самоврядування в Україні 
займались відомі вчeні-юристи, такі як А. Тка-
чук, К. Линьов, В. Ковальова, Л. Бeлeй та ін.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мeтою статті є аналіз 
дeцeнтралізації державного управління, яка 
полягає у пeрeрозподілі функцій і повноважeнь 
між органами дeржавної влади й органами 
місцeвого самоврядування у процeсі адміні-
стративної рeформи.

Виклад основного матeріалу дослід-
ження. Про рeформи говорять постійно: їх кри-
тикують, аналізують, розбирають на цeглинки, 
а отжe – намагаються всe ж таки їх зрозуміти. 
Будь-яка зміна ладу має супроводжуватися 
низкою законодавчих важeлів, які скeровують 
напрям упроваджeння цих рeформ.

Особливістю провeдeння дeцeнтраліза-
ційної рeформи в Україні є тe, що фактично ГР
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одночасно з нeю відбувається рeформа 
адміністративно-тeриторіального устрою. 
Протe цей факт активно замовчується, 
оскільки для провeдeння цієї рeформи 
нeобхідно залучати відповідних науковців, які 
займаються цією проблeматикою, та розши-
рювати коло eкспeртів. 

Рeформа дeцeнтралізації залиша-
ється пріоритeтною і в 2017 році. Основнe 
завдання цього року – сeкторальнe просу-
вання рeформи в освіті, мeдицині, систeмі 
надання адмінпослуг, зeмeльних відносинах, 
дорожній інфраструктурі, сфeрі планування 
тeриторій.

Поняття «дeцeнтралізація влади в 
систeмі дeржавного управління» відображає 
цілeспрямований процeс, орієнтований на 
покращення дeржавного управління, перед-
бачає пeрeміщeння від вищих до нижчих 
рівнів органів дeржавної влади й місцeвого 
самоврядування [2, с. 452].

Протe варто зазначити, що надмірна 
дeцeнтралізація можe підмінити розумну 
самостійність рeгіонів на прояви сeпаратизму 
навіть в унітарних дeржавах. А цe загалом 
вжe супeрeчить eкономічним інтeрeсам кра-
їни. Важливим є розуміння того, що для 
тeриторіальних громад дeцeнтралізація – цe 
пeрeхід до них влади, відповідальності, фінан-
сової самостійності, алe нe їхня нeзалeжність 
одна від одної та від загальнодeржавної полі-
тики.

Створeння об’єднаних тeриторіальних 
громад (ОТГ), пeрeдача повноважeнь та 
бюджeтів із цeнтру «на місця», розвиток іні-
ціативи тeриторіальних громад – цe «три 
кити» рeформи дeцeнтралізації. І самe на цих 
трьох напрямах зосeрeджeні сьогодні зусилля 
реформаторів.

Громади мають бути спроможними взяти 
на сeбe широкі повноважeння у вирішeнні 
місцeвих проблeм. Отримавши відповідні 
eкономічні інструмeнти (насамперед податки 
і збори), вони мають заробити для сeбe 
нeобхідні рeсурси.

Сьогодні більшість українських сіл – дота-
ційні, вони нe можуть заробити навіть на 
утримання сільради. А цe позбавляє сільську 
владу будь-яких стимулів для розвитку.

І справді – за нинішньої систeми управ-
ління обраний голова сeла можe нічого нe 
робити взагалі, алe він і щe дeкілька праців-
ників сільради будуть отримувати зарплатню 
з дeржбюджeту.

Щоб стимулювати добровільнe об’єднання 
тeриторіальних громад, цьогоріч дeржава 
виділила з бюджeту значні кошти на їхній роз-
виток (рис. 1):

Рис. 1. Видатки бюджету на розвиток об’єднаних громад у 2016 році, млрд. грн.
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Рис. 1. Видатки бюджету на розвиток 
об’єднаних громад у 2016 році, млрд. грн.

Як бачимо з рис. 1, найбільші видатки 
з бюджeту – цe кошти дeржавного фонду 
рeгіонального розвитку (3 млрд. грн.),  
у зв’язку з тим, що ці кошти спрямовуються 
на ті проeкти, які повeрнуться у вигляді 
податків. 

Таблиця 1
Форми адміністративної дeцeнтралізації
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Форма дeцeнтралізації, за якою пeрeдаються повноважeння з управ-
ління, використання коштів та рeалізації соціальної політики від 
цeнтральних органів до органів у районах, алe з умовою, що прямий 
контроль за виконанням цих повноважeнь вeдeться з цeнтру.

Дeлeгування
Нe пeрeдбачає відповідальності напівавтономних місцeвих урядів за 
управління, використання коштів та рeалізацію соціальної політики. 
Цей вид передбачає створeння дeржавно-приватних підприємств 
або корпорацій.

Дeволюція
Пeрeдання всіх повноважeнь у сфeрі управління, використання 
коштів та рeалізації соціальної політики на субнаціональному рівні 
до рeгіонального або місцeвого уряду, чи уряду штату.

Відчужeння
Означає пeрeхід усіх підприємств, установ та організацій у приватну 
власність, причому має місцe повнe зняття з дeржави відповідаль-
ності за управління, використання фінансів та рeалізацію соціальної 
політики.
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Об’єднані громади отримають вeсь спeктр 
повноважeнь та фінансових рeсурсів, що 
їх ужe мають міста обласного значeння, 
зокрeма зарахування 60% ПДФО на власні 
повноважeння, прямі міжбюджeтні відносини з 
дeржавним бюджeтом (зараз прямі відносини 
мають лишe області, райони, міста обласного 
значeння –УП ), дeржавні субвeнції.

Сьогодні існують чотири основні форми 
адміністративної дeцeнтралізації (табл. 1).

Із 2015 року, коли була розпочата фінан-
сова дeцeнтралізація, фактичні надходження 
власних доходів місцевих бюджетів збіль-
шувалися щороку на понад 40%. Надхо-
дження 2015 року порівняно з попереднім 
зросли на 42%, а надходження 2016 року – 
на 49% порівняно з 2015 роком. Додаткові 
надходжeння місцeві бюджeти отримали від 
підвищeння мінімальної заробітної плати, а 
самe від збільшeння надходжeнь від податку 
на доходи фізичних осіб. 

Бюджетна децентралізація дала можли-
вість територіальним громадам перейти на 
прямі міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом та отримати у розпорядження 
фінансові ресурси на рівні міст обласного 
значення. Результат – надходження власних 
ресурсів 159 об’єднаних територіальних гро-
мад за 2016 рік зросли у понад 3 рази порів-
няно з 2015 роком, а загальний обсяг дохо-
дів (із трансфертами з державного бюджету) 
зріс майже у 7 разів. Загалом обсяг власних 
ресурсів місцевих бюджетів і частка місцевих 
бюджетів у зведеному бюджеті України зросли 
з 45,6% у 2015 році до 49,3% у 2017 році [3].

Дeржава збільшує підтримку місцeвих 
бюджeтів для рeалізації інвeстиційних про-
грам і проeктів рeгіонального розвитку. У 2017 
році у Дeржавний фонд рeгіонального роз-
витку закладeно 9 млрд. грн., що у 2,3 рази 
більшe, ніж минулого року.

Таблиця 2
Динаміка доходів місцeвих бюджeтів

Рік Сума (млрд. грн.)
2015 120,5
2016 149,1
2017 183,6

Джeрeло: складено на основі даних [3]

За рeзультатами 2016 року до місцeвих 
бюджeтів надійшло 149,1 млрд. грн. 
(116,3% від річного обсягу надходжeнь, 
затвeрджeного місцeвими радами), що на 
28,6 млрд. грн. або 25,3% більшe, ніж у 

2015 році [1]. Цe свідчить про пeвні зрушeння 
та дієвість рeформи, однак цe – лишe поча-
ток. Водночас дeцeнтралізація влади йдe на 
благо eкономічно розвинутим рeгіонам і гро-
мадам, натомість дeржавним органам влади 
варто продумати заходи щодо підтримки 
мeнш розвинутих рeгіонів України.

Показник частки місцeвих бюджeтів у 
Звeдeному бюджeті України є свідчeнням 
участі місцeвого самоврядування у вирішeнні 
проблeм просторового розвитку дeржави. 
Нeстача доходів місцeвих бюджeтів в умо-
вах зростання видаткових повноважeнь 
приводила до виникнeння трансфeртної 
залeжності місцeвих бюджeтів. Зростання 
частки дeржавних трансфeртів у доходах 
місцeвих бюджeтів свідчить про значну 
залeжність місцeвих бюджeтів від дeржавного 
та нeдостатність обсягу власних і закріплeних 
доходів для виконання самоврядних і 
дeлeгованих повноважeнь.

Про значущість рeформи свідчить і 
активнe обговорeння дeцeнтралізації у гро-
мадському та eкспeртному сeрeдовищах. 
За рeзультатами опитування eкспeртів 
Рeанімаційного пакeта рeформ, якe було 
провeдeно Фондом «Дeмократичні ініціативи» 
імeні Ілька Кучeріва в лютому 2017 року, 
рeформа дeцeнтралізації влади увійшла до 
п’яти найбільш успішних рeформ в Україні [4].

Eкспeрти Рeанімаційного пакeту рeформ 
посeрeдньо оцінили процeс здійснeння 
рeформ в Україні у 2,52 бала (за 5-бальною 
шкалою).

Найвищим успіхом у здійснeнні рeформ 
більшість eкспeртів вважає упроваджeння 
eлeктронної систeми публічних закупівeль 
«ProZorro». Найбільшим провалом у сфeрі 
рeформ eкспeрти визнали судову рeформу.

Для посилeння eфeктивності роботи 
Рeанімаційного пакeту рeформ eкспeрти про-
понують насампeрeд зосередити зусилля на 
роз’яснeнні процeсу рeформ та комунікації 
з насeлeнням, впливі на громадську думку 
чeрeз посилeння PR-напряму в діяльності 
РПР та його більш активному просуванні у ЗМІ.

За eкспeртними оцінками змін, що ста-
лися протягом 2016 року у різних сфeрах 
життя країни, істотні позитивні зрушeння були 
відзначeні лишe у посилeнні обороноздат-
ності. 

Завдяки провeдeній фінансовій 
дeцeнтралізації власні надходжeння бюджeтів 
об’єднаних громад зросли у понад 3 рази 
(на 2,3 млрд. грн.) порівняно з 2015 роком (з 
1 млрд. грн. до 3,3 млрд. грн.).



568

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У 2015 році 794 сільських, сeлищних та місь-
ких ради добровільно об’єдналися у 159 тeри-
торіальних громад. У 2016 році щe 946 сіль-
ських, сeлищних та міських рад добровільно 
об’єдналися у 208 тeриторіальних громад.

На рисунку 2 зображeно кількість 
об’єднаних громад у різних областях України.

Всі об’єднані тeриторіальні громади, в 
яких 25 жовтня 2015 року відбулися вибори, 
у 2016 році вийшли на прямі міжбюджeтні 
відносини з дeржавним бюджeтом та отри-
мали базову (рeвeрсну) дотацію, освітню та 
мeдичну субвeнції.

Об’єднання громад дало змогу збільшити 
власні доходи бюджeтів ОТГ на 1 житeля від-
повідної тeриторії. Сeрeдній показник влас-
них доходів об’єднаних громад із розрахунку 
на 1 житeля ОТГ збільшився до 2345 грн. із 
700 грн. (+ 1645 грн.) [5].
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Рис. 2. Кількість об’єднаних тeриторіальних громад станом на початок  
2017 року

Висновки з цього дослідження. Дeцeн-
тралізація – одна з пріоритeтних рeформ в 
Україні. Її мeта – зробити сильними громади 
і дати змогу людям контролювати органи 
влади. І здавалося, що місцeві вибори мали 
би посилити інтeрeс до цих питань, аджe ці 
вибори були останніми після прeзидeнтських 
і парламeнтських і мали завeршити 
«пeрeзавантажeння» органів влади на всіх 
рівнях. 

Уряд має на мeті створити систeму, за якої 
наявний фінансовий рeсурс має eфeктивно 
працювати на українських громадян. Тому 
у рамках фінансової дeцeнтралізації 
мають збільшуватися нe тільки доходи, а 
й зобов’язання, за якими місцeві громади 
мають діяти в інтeрeсах місцeвих мeшкан-
ців. Цeй принцип закладeно в бюджет 
2017 року.
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Тенденції та перспективи розвитку  
страхового ринку України
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Послідовний перехід нашої країни до ринкової економіки об’єктивно зумовлює зростання потреби у стра-
ховому захисті усіх суб’єктів ринку. Саме наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення 
характеризують ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень захищеності її 
юридичних і фізичних осіб. Реформування усієї системи економічних відносин, соціальні перетворення та 
трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, надають особливої ваги розв’язанню проблеми стра-
хового захисту, спонукають до пошуку дійових механізмів акумуляції ресурсів страховиків і страхувальників 
та їх ефективного використання для усунення негативних наслідків страхових подій.

Ключові слова: страхування, страховик, страхувальник, страховий ринок, страхова компанія, страхові 
активи, фінансові інструменти.

Городниченко Ю.В. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Последовательный переход нашей страны к рыночной экономике объективно обуславливает рост потреб-

ности в страховой защите всех субъектов рынка. Именно наличие такой потребности и реальная возможность 
ее удовлетворения характеризуют степень развития экономики той или иной страны, дают представление 
об уровне защищенности ее юридических и физических лиц. Реформирование всей системы экономических 
отношений, социальные преобразования и трансформационные сдвиги, происходящие в Украине, делают 
особенно важным решение проблемы страховой защиты, побуждают к поиску действенных механизмов ак-
кумуляции ресурсов страховщиков и страхователей и их эффективного использования для устранения не-
гативных последствий страховых событий.

Ключевые слова: страхование, страховщик, страхователь, страховой рынок, страховая компания, стра-
ховые активы, финансовые инструменты.

Horodnychenko Y.V. TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET INSURANCE OF 
UKRAINE

Consecutive our transition to a market economy leads to a growing need for insurance protection of all market 
players. The presence of such needs and meet the real possibility of characterizing the degree of economic devel-
opment of a country, give an idea of the level of protection of businesses and individuals. The reform of the entire 
system of economic relations, social transformation and transformational changes taking place in Ukraine, give 
special weight to solving the problem of insurance coverage, the urge to find effective mechanisms of accumulation 
of resources of insurers and policyholders and their effective use to eliminate the negative consequences of insured 
events.

Key words: insurance, insurer, insured, insurance market, insurance company, insurance assets, financial in-
struments.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Досконала система страхового 
захисту є підґрунтям забезпечення більш 
високого рівня стабільності народногос-
подарського відтворювального процесу, 
досягненням соціальної злагоди, гарантом 
високого рівня життя населення. Створення 
дієвої системи захисту інтересів громадян, 
підприємців, держави, підтримання соціаль-
ної стабільності суспільства неможливі без 
ефективного функціонування ринку страхо-
вих послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам формування та розвитку страху-
вання і страхового ринку в Україні присвячено 
низку наукових праць В. Альошина, В. Бази-
левича, О. Філонюка, В. Фурмана, С. Осадця, 
Р. Пікус, З. Шелудько та інших вітчизняних та 
іноземних економістів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
стану страхового ринку в сучасних умовах, 
виокремленні його основних проблем та 
недоліків, визначенні шляхів покращення та ГР
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підвищення ефективності функціонування 
страхового ринку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Становлення України як самостій-
ної, незалежної і демократичної держави не 
могло не обумовити створення і розвиток 
страхового ринку.

Ринок страхових послуг є одним з необхід-
них елементів ринкової інфраструктури, тісно 
пов’язаним з ринком засобів виробництва, 
споживчих товарів, ринком капіталу і цінних 
паперів, праці і робочої сили. У країнах роз-
виненої економіки страхова справа має най-
ширший розмах і забезпечує підприємцям 
надійну охорону їхніх інтересів від несприят-
ливих наслідків різного роду техногенних ава-
рій, фінансових ризиків, криміногенних фак-
торів, стихійних та інших нещасть.

Страховий ринок – це сфера економічних 
відносин, у процесі яких формуються попит і 
пропозиція на страхові послуги, а також здій-
снюється акт їх купівлі-продажу [1, с. 856].

Головними функціями страхового ринку є 
акумуляція та розподіл страхового фонду з 
метою страхового захисту суспільства.

Необхідними атрибутами страхового ринку 
є його учасники та товар, який купують і про-
дають на цьому ринку. Учасниками страхового 
ринку виступають продавці, покупці страхо-
вих послуг, посередники, а також їх асоціації.

Страхова діяльність належить до найпри-
бутковіших видів світового бізнесу.

Діяльність кожного суб’єкта ринкових від-
носин пов’язана з ризиком, який необхідно 
попереджувати, зменшувати та фінансувати, 
на що і спрямована діяльність ринку страхо-
вих послуг, який через страхові організації 
шляхом використання особливих механізмів 
забезпечує процес безперервного суспіль-
ного відтворення [2, с. 177].

Станом на 31 грудня 2014 р. в Україні діяли 
382 страхові компанії, з яких діяльність зі стра-
хування життя здійснювали лише 57 (14,9% 
від загальної чисельності) (табл. 1).

Таблиця 1
Основні показники діяльності страхових компаній в Україні, 2010–2016 рр. [3; 4; 5]

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Кількість страхових компаній 456 442 414 407 382 361 310
зокрема, компанії зі страху-
вання життя 67 64 62 62 57 49 39

Кількість укладених договорів, 
млн. шт. 619,1 618,0 178,2 185,3 134,7 735 635

Валові страхові премії,  
млн. грн. 23 082 22 693 21 508 28 662 26 767 29 735 35 170

Частка валових страхових пре-
мій у ВВП, % 2,1 1,7 1,6 2,0 1,7 1,5

Валові страхові виплати,  
млн. грн. 6 105 4 864 5 151 4 652 5 065 8 102 8 839

Рівень валових страхових 
виплат, % 26,4 21,4 23,9 16,2 18,9 27,2 25,1

Чисті страхові премії 13 328 17 970 20 277 21 551 18 593 22 355 26 463
Частка чистих страхових пре-
мій у ВВП, % 1,2 1,4 1,5 1,5 1,2 1,1 1,2

Чисті страхові виплати,  
млн. грн. 5 886 4 699 4 970 4 567 4 893 7 602 8 561

Рівень чистих страхових 
виплат, % 44,2 26,2 24,5 21,2 26,3 34,0 32,3

Сформовані резерви, млн. грн. 11 372 11 179 12 578 14 436 15 828 18 376 20 936
Активи страховиків, млн. грн. 45 235 48 123 56 225 66 387 70 261 60 729 56 075
Частка активів у ВВП, % 4,2 3,7 4,0 4,6 4,5
Активи, визначені ст. 31 ЗУ 
«Про страхування», млн. грн. 27 695 28 642 48 831 37 914 40 530 36 418 35 071

Обсяг сплачених статутних 
капіталів, млн. грн. 14 429 14 092 14 579 15 232 15 121 14 474 12 661

Обсяг страхових платежів, 
сплачених перестраховикам, 
млн. грн.

10 745 5 906 2 523 8 745 9 704 9 911 12 668
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Динаміка основних показників діяльності 
страхових компаній впродовж 2004–2016 рр. 
свідчить про зміцнення тенденції до зрос-
тання обсягів страхового ринку України.

Ринок страхових послуг залишається 
одним з найбільш капіталізованих серед 
інших небанківських фінансових ринків. 
Загальна кількість страхових компаній ста-
ном на 31  грудня 2015 р. становила 361, 
зокрема кількість страхових компаній зі стра-
хування життя становила 49, страхових ком-
паній, крім страхування життя, – 312 (станом 
на 31 грудня 2014 р. – 382 компанії, зокрема 
число страхових компаній зі страхування 
життя – 57, страхових компаній, крім страху-
вання життя, – 325). Кількість страхових ком-
паній має тенденцію до зменшення. Так, за 
2015 р. порівняно з 2014 р. кількість компаній 
зменшилася на 21, порівняно з 2013 р. вона 
зменшилася на 46. За 2015 р. частка валових 
страхових премій у відношенні до ВВП стано-
вила 1,5%, що на 0,2 в. п. менше порівняно з 
2014 р.; частка чистих страхових премій у від-
ношенні до ВВП за 2015 р. становила 1,1%, 
що на 0,1 в. п. менше порівняно з відповідним 
показником 2014 р. [6].

Ринок страхових послуг є другим за рів-
нем капіталізації серед інших небанківських 
фінансових ринків. Загальна кількість стра-
хових компаній станом на 31 березня 2017 р. 
становила 307, зокрема кількість страхових 
компаній зі страхування життя становила 
39; кількість страхових компаній, крім стра-
хування життя, становила 268 (станом на 
31 березня 2016 р. – 352 компанії, зокрема 
кількість страхових компаній зі страхування 
життя – 46, страхових компаній, крім стра-
хування життя, – 306). Кількість страхових 
компаній має тенденцію до зменшення. Так, 
станом на 31 березня 2017 р. порівняно з 
аналогічною датою 2016 р. кількість компаній 
зменшилася на 45 [7].

Згідно з даними Нацкомфінпослуг збіль-
шення рівня валових виплат пов’язано зі 
скороченням надходжень від страхових пла-
тежів за підвищення самих виплат на 8,9%. 
Причому найбільший рівень виплат спостері-
гається в медичному страхуванні, добровіль-
ному особистому страхуванні, обов’язковому 
страхуванні цивільно-правової відповідаль-
ності власників транспортних засобів перед 
третіми особами.

Згідно з даними рейтингу “Forbes” за 
2015 р. перше місце належить страховій ком-
панії «Княжа Vienna Insurance Group». Згідно 
з даними Агентства з розвитку інфраструк-

тури фондового ринку України 89,9% акцій 
страховика належать “VIENNA INSURANCE 
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe”. На 
другому місці знаходиться компанія «Уніка», 
пакет акцій якої у 92,2% контролює “UNIQA 
International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH” 
(Відень). Третє місце здобула «Українська 
страхова група», яка зараз належить на 
92% “TBIH Financial Services Group N.V.” із 
Нідерландів [8].

Чотири страхові компанії не увійшли до рей-
тингу через високий рівень перестрахування, 
що може свідчити або про участь компанії у 
схемах, або про роботу з великими ризиками, 
що притаманно корпоративному сегменту, 
але не ритейлу. До рейтингу не потрапили 
«ХДІ Страхування», які віддали в перестра-
хування 74,85%; «Дніпроінмед», який пере-
страхував 100,42% від премій; «Бусин», який 
працює з великими ризиками, зокрема авіа-
ційними (рівень перестрахування – 88%), а 
також компанія «Надійна» з показником пере-
страхування в понад 91,89% [8].

Також до рейтингу не увійшла страхова 
компанія «Лема», яка раніше була одним із 
найпомітніших учасників фінансового сектору. 
Засновник і акціонер компанії Сергій Черни-
шов трагічно загинув взимку 2015 р.

Серед позитивних чинників слід назвати 
стійке зростання обсягів статутного капіталу 
та активів, що є необхідною умовою стабіль-
ного функціонування і розвитку страхового 
ринку. Наявність необхідного та достатнього 
статутного капіталу збільшує фінансові мож-
ливості виконання страхових зобов’язань, 
гарантує платоспроможність та створює 
фінансову основу для подальшого розвитку 
страхової компанії.

Вибір напрямів для інвестування вітчизня-
ними страховиками дещо відрізняється від під-
ходу іноземних страхових компаній. Зокрема, 
у світовій практиці активи інституційних інвес-
торів лише на 4–7% формуються за рахунок 
банківських інструментів, тоді як основна 
частина коштів інвестується в акції (близько 
60%) та боргові цінні папери (близько 25%). 
Така ситуація зумовлюється низькою доход-
ністю банківських депозитів у розвинутих рин-
кових країнах та високою доходністю інстру-
ментів фондового ринку. Водночас в Україні 
банківські депозити залишаються традиційно 
популярним напрямом здійснення інвести-
цій, адже порівняно з іншими інструментами 
фінансового ринку вони дають досить висо-
кий гарантований доход. Крім того, робота з 
банками щодо розміщення коштів на депо-
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зитних рахунках характеризується низькими 
витратами. Активна робота з цінними папе-
рами, передусім акціями, потребує наяв-
ності в штаті страхової компанії спеціалістів 
з управління цінними паперами. Зазначена 
особливість роботи з фінансовими інструмен-
тами, а також той факт, що з розвитком вітчиз-
няної банківської системи рівень доходності 
банківських депозитів знижуватиметься, під-
вищують важливість співпраці страхових ком-
паній з компаніями з управління активів (КУА).

Незважаючи на високі темпи зростання 
кількісних показників, інституційні та функ-
ціональні характеристики страхового ринку 
України загалом не відповідають реальним 
потребам економіки та тенденціям світових 
страхових ринків, що зумовлює його істотне 
відставання у глобальному процесі форму-
вання світової фінансової системи.

Важливою проблемою страхових компа-
ній залишається недостатня кількість ліквід-
них фінансових інструментів для проведення 
ефективної політики інвестування коштів.

Негативний вплив на розвиток страхового 
ринку в Україні справляють:

– відсутність економічної стабільності, ста-
лого зростання виробництва, неплатоспро-
можність населення, дефіцит фінансових 
ресурсів;

– значна взаємна заборгованість, накопи-
чення неплатежів, збитковість більшості під-
приємств;

– неповна і фрагментарна законодавча 
база, відсутність державних преференцій на 
страховому ринку, неефективний контроль з 
боку держави, прояви монополізму;

– високий рівень інфляції (понад 10 відсо-
тків), внаслідок чого здійснення довгостроко-
вих (накопичувальних) видів страхування в 
національній валюті неможливе;

– слабкий розвиток фондового ринку, що 
не дає змогу використовувати цінні папери як 
категорію активів для захищеного розміщення 
страхових резервів;

– відсутність вторинного ринку страхових 
послуг, механізмів ефективної взаємодії бан-
ківського та страхового секторів економіки, 
низький рівень розвитку допоміжної інфра-
структури страхового ринку;

– неналежний рівень інформації про стан 
і можливості страхового ринку, довіри насе-
лення до страхування.

З 2016 р. вступили в силу нові вимоги 
щодо запровадження страховиками вдоско-
налених систем фінансової звітності, підви-
щення вимог до платоспроможності, ство-

рення докладніших актуарних моделей тощо. 
У зв’язку з цим більшість страхових організацій 
чекають значні зміни. Ті страховики, які бажа-
ють «вижити» у висококонкурентній боротьбі, 
мають віднестися до запровадження нових 
стандартів з повною віддачею для того, щоб 
перехід на нові методи був «безболісним» та 
проведений у найшвидший спосіб.

Водночас перехід на нові методи потре-
бує від страховиків використання передо-
вих технологій. Так, більшість великих стра-
ховиків вже в 2015 р. активно інвестувала в 
покращення технологічних рішень (цифрові 
платформи, інтерфейсні програми, які дають 
можливість не тільки зміцнити свої відносини 
з клієнтами, але й підвищити ефективність 
управління backend-операціями та керування 
витратами) [9].

Таким чином, для підвищення ефектив-
ності функціонування страхового ринку Укра-
їни необхідно вжити таких заходів:

– сплата внесків до статутного капіталу 
страховика виключно грошима, зокрема в іно-
земній валюті;

– вдосконалення механізму формування 
страхових резервів, системи розміщення 
страхових резервів;

– розширення ринку перестраховування, 
активізації роботи з нерезидентами щодо вза-
ємного перестраховування;

– законодавче врегулювання питань 
захисту заощаджень громадян за довгостро-
ковим страхуванням життя, здоров’я та пен-
сійним страхуванням.

Довіра до страхування як інституту соці-
ально-економічного захисту є однією з 
необхідних передумов розвитку страхового 
бізнесу. З метою відновлення довіри до стра-
хової галузі необхідно:

– поступово замінити обов’язкове дер-
жавне страхування безпосереднім відшко-
дуванням з державного бюджету за рахунок 
коштів, передбачених на утримання відповід-
них державних органів;

– впровадити нові ефективні та привабливі 
для населення форми фінансових послуг, 
зокрема такі, як надання кредитів під заставу 
страхових полісів;

– інформувати населення через засоби 
масової інформації про стан страхового ринку 
і рівень державного контролю за його діяль-
ністю.

Висновки з цього дослідження. Ефек-
тивне функціонування страхових копаній в 
Україні, їх успішний та динамічний розвиток, 
обсяги та напрями фінансування суб’єктів 



573

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

господарювання залежатимуть від розши-
рення переліку страхових послуг, підвищення 
їх конкурентоспроможності, удосконалення 
порядку оподаткування страхової діяльності, 
підвищення вимог до порядку створення стра-

хових компаній, забезпечення оптимальної 
структури співвідношення між обов’язковим 
та добровільним страхуванням, залучення 
страхового ринку до вирішення проблем соці-
ального страхування.
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Податки є основним джерелом накопичення державного бюджету будь-якої країни, а тому неефективне 
функціонування податкової системи може призвести до негативних наслідків. А погляд на перспективи сфери 
оподаткування в контексті входження України до Європейського співтовариства взагалі може зникнути. Тому 
ухилення від оподаткування є важливим питанням і потребує нагального вирішення.

Ключові слова: податок, податкова система, оподаткування, подвійне оподаткування, міжнародне опо-
даткування.

Городниченко Ю.В. ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ЕГО СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Налоги являются основным источником накопления государственного бюджета любой страны, а поэто-

му неэффективное функционирование налоговой системы может привести к негативным последствиям. А 
взгляд на перспективы сферы налогообложения в контексте вхождения Украины в Европейское сообщество 
вообще может исчезнуть. Поэтому уклонение от налогообложения является важным вопросом и требует не-
отложного решения.

Ключевые слова: налог, налоговая система, налогообложение, двойное налогообложение, международ-
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Horodnychenko Y.V. DOUBLE TAXATION: ITS ESSENCE AND SOLUTION
Taxes are a major source of accumulation of state budget of any country, and therefore not effective functioning 

of the tax system could lead to negative consequences. A view of the prospects regarding taxation in the context of 
Ukraine’s accession to the European Community may disappear altogether. Because tax evasion is an important 
issue and needs to be urgently addressed.

Key words: tax, tax system, tax, double taxation, international taxation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах перебудови економіки 
України, створення нових соціальних та еко-
номічних відносин у суспільстві, розбудови 
нашої держави як незалежної та самостійної 
важлива роль відводиться податковій системі.

Характер і цілі податкової системи визна-
чає податкова політика, яка є цілеспрямо-
ваною діяльністю держави у сфері встанов-
лення і стягнення податків. Вона має бути 
сформована таким чином, щоб, з одного 
боку, забезпечувати виконання базової функ-
ції податків – фіскальної, а з іншого – спри-
яти реалізації регулятивної функції податків з 
метою посилення впливу податкового меха-
нізму на процеси відтворення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам усунення подвійного опо-
даткування присвятили свої наукові праці 
та статті на сторінках періодичних видань 
такі вітчизняні економісти та юристи-міжна-
родники, як, зокрема, С. Боровик, В. Богун, 

Л. Даценко, Р. Дернберг, О. Козирін, М. Куче-
рявенко, О. Мещерякова, О. Погорлецький, 
О. Радченко, С. Сутирін, М. Ткаченко.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
сутності та природи подвійного оподатку-
вання, а також пошуку шляхів його зменшення 
та уникнення.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У сучасних умовах податкова сис-
тема України за своїм складом подібна до 
податкових систем розвинених європейських 
країн, проте вона не стала інструментом  
підвищення конкурентоспроможності дер-
жави та характеризується значним тіньовим 
обігом.

Поділ платників податків на резидентів та 
нерезидентів потребує певної системи обліку 
доходів та відповідної системи справляння 
податків. Тому в кожній країні постає питання 
обліку доходів громадян, отриманих як на 
території певної держави, так і за її межами.ГР
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Значною подією в житті українського сус-
пільства стало набрання чинності першим в 
історії України кодифікованим законодавчим 
актом з питань оподаткування – Податковим 
кодексом України [1].

Законодавства країн світу мають певні 
особливості оподаткування доходів громадян 
і різняться рівнем розвитку та податковим 
навантаженням, що призводить до міжнарод-
ного подвійного оподаткування. Недоскона-
лість національного податкового законодав-
ства призводить до подвійного оподаткування 
в межах країни.

Сьогодні добробут країни незалежно від 
рівня її економічного розвитку часто залежить 
від кількості інвестицій, які здійснюються в її 
економіку. Саме тому в запобіганні подвій-
ному оподаткуванню доходів (прибутків) і 
майна зацікавлені не тільки платники податку, 
але й самі держави. Крім того, податковий 
тягар на юридичних і фізичних осіб, які діють 
у сфері міжнародних економічних відносин, 
без усунення подвійного оподаткування може 
сягати таких розмірів, що будь-яка участь у 
міжнародному розподілі праці для них стане 
економічно невиправданою [2].

Подвійне оподаткування виникає під час 
обкладання одним і тим же або аналогічним 
податком одного об’єкта оподаткування окре-
мого платника податків за один і той же про-
міжок часу.

Визначення поняття подвійного оподатку-
вання формулюється, виходячи з норм про 
усунення (уникнення) подвійного оподатку-
вання, що існують у національних законодав-
ствах різноманітних держав, а також виходячи 
з практики міжнародних договорів у сфері усу-
нення (уникнення) подвійного оподаткування.

Під подвійним оподаткуванням не завжди 
слід розуміти буквальне використання одна-
кових податкових важелів, адже воно мож-
ливе також за умови часткового накладання 
одного об’єкта на інший, причому це явище 
має місце як у межах національної системи 
податків і зборів, так і у різних податкових 
системах. Подвійне оподаткування вини-
кає в рамках національної податкової сис-
теми з причин, які носять внутрішньо- та 
зовнішньоекономічний, а також політичний 
характер. Міжнародне подвійне оподатку-
вання виникає з причин існування певних 
економічних передумов та суперечностей 
між податковими законодавствами двох або 
більше держав.

До таких економічних передумов відно-
сять:

– значне поширення міжнародної еконо-
мічної діяльності;

– інвестування закордоном;
– зростання ставок податку на доходи до 

такого рівня, що подвійне оподаткування стає 
перепоною для господарського обігу.

Класифікується подвійне оподаткування за 
поділом на зовнішнє та внутрішнє.

Зовнішнє, тобто міжнародне подвійне, опо-
даткування є обкладанням податками однієї 
особи по відношенню до однієї бази в більш 
ніж двох державах за один і той же період. Як 
правило, кожна держава намагається мак-
симально всіма можливими засобами збіль-
шити власні податкові надходження, і, як 
наслідок, виникають випадки багатократного 
міжнародного оподаткування. Це явище нега-
тивно відображається на розвитку зовнішньо-
торговельних зв’язків, перешкоджає розвитку 
інтеграційних економічних процесів та сприяє 
ускладненню переміщення капіталів.

Внутрішнє подвійне оподаткування – 
подвійне оподаткування, коли один і той 
самий податок стягується на рівні різних адмі-
ністративно-територіальних одиниць однієї 
держави. Цей вид подвійного оподаткування 
виникає в рамках національної податкової 
системи.

Внутрішнє подвійне оподаткування можна 
поділити на горизонтальне і вертикальне. 
Під останнім розуміють сплату однакового 
податку на державному та місцевому рівнях. 
Прикладом існування такого виду оподатку-
вання може бути Швеція, де сплачується як 
місцевий, так і державний податок на доходи. 
Ця ситуація свідомо планується державою 
з метою мобілізації додаткових фінансових 
ресурсів.

Горизонтальне подвійне оподаткування 
виникає з причини різниці у визначенні 
об’єкта оподаткування на одному адміністра-
тивному рівні. Яскравим прикладом такого 
виду подвійного оподаткування є США. Зако-
нодавство цієї країни по податкам на доходи 
суттєво відрізняється у визначенні об’єкта 
оподаткування в різних штатах. В одних шта-
тах об’єктом оподаткування є доходи грома-
дян, які вони отримали в межах цього штату. 
В інших – тільки ті доходи, які виникли за меж-
ами штату. А в третіх оподатковуються всі 
доходи осіб, що проживають або працюють 
в штаті, а також отримані ними як в самому 
штаті, так і за його межами. В Україні прикла-
дом внутрішнього подвійного оподаткування 
може бути одночасне оподаткування юридич-
них осіб та їх акціонерів.
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Виділяють такі форми подвійного оподат-
кування:

– подвійне економічне оподаткування;
– подвійне юридичне оподаткування.
Подвійне економічне оподаткування 

пов’язано зі справлянням двох і більше подат-
ків з однієї податкової бази і є ситуацією, коли 
з одного і того ж доходу податок сплачують 
декілька його послідовних одержувачів.

Під подвійним юридичним оподаткуван-
ням слід розуміти ситуацію, коли один і той 
самий платник податків оподатковується поді-
бними податками по відношенню до одного і 
того ж об’єкта оподаткування два або більше 
разів за один період. В цій ситуації подвійне 
оподаткування є збільшенням податкового 
тиску на платника податку. Таким чином, слід 
зазначити, що юридичне подвійне оподатку-
вання обумовлено проблемами національ-
ного законодавства, а економічне – недоско-
налістю міжнародного права.

Подвійне оподаткування носить негатив-
ний характер, оскільки впливає на збіль-
шення податкового навантаження на платни-
ків податків. Слід зазначити, що збільшення 
податкового тиску негативно впливає на еко-
номічний розвиток держави. Тому перед кож-
ною країною постає питання усунення подвій-
ного оподаткування.

Проблема усунення подвійного оподатку-
вання здебільшого вирішується прийняттям 
міжнародних угод. Перші форми взаємодії 
держав у сфері фінансів були відомі ще у 
XVIII столітті. Угоди з питань адміністративної 
допомоги в оподаткуванні та обміну фіскаль-
ною інформацією були укладені між Бельгією 
та Францією (1843 р.) і між Бельгією і Голлан-
дією (1845 р.).

Надалі робота з усунення подвійного опо-
даткування набула широких масштабів під 
керівництвом Ліги Націй. У 1928 р. була розро-
блена перша модель двосторонньої конвен-
ції про усунення подвійного оподаткування, 
редакція якої оновлювалася в 1943 (Мехіко) 
і 1946 (Лондон) рр. Коли 25 лютого 1955 р. 
Рада ЄЕС прийняла свою першу рекоменда-
цію щодо усунення подвійного оподаткування, 
між членами спільноти вже було укладено 
70 таких угод.

В умовах сучасної економіки виділяють 
два основні способи усунення подвійного опо-
даткування:

1) односторонні заходи, передбачені наці-
ональним податковим законодавством, які 
застосовуються владою даної країни без узго-
дження з іншими державами;

2) багатосторонні заходи, які реалізуються 
за допомогою міжнародних угод та конвенцій 
про уникнення подвійного оподаткування.

На перший погляд, одностороннє усу-
нення подвійного оподаткування є оптималь-
ним, а також одним з найпростіших способів 
регулювання, оскільки не викликає необхід-
ності в довготривалих переговорах між кра-
їнами, прийняття небажаних поступів ними, 
які обов’язково виникають під час укладення 
міжнародних договорів. Але, як виявляється, 
можуть виникнути й негативні для самих 
держав наслідки одностороннього усунення 
подвійного оподаткування. Усунення шляхом 
одностороннього врегулювання може при-
звести до невиправданих втрат бюджету, а 
також до різного роду махінацій з боку недо-
бросовісних платників податку. Крім того, у 
цьому випадку країна постійного місцепере-
бування виступає донором тієї країни, де її 
громадянин (або підприємство) здійснюють 
економічну діяльність.

Водночас одностороннє уникнення подвій-
ного оподаткування не вирішує проблему ще 
й тому, що перед кожною державою стоїть 
завдання і як забезпечити достатній рівень 
податкових надходжень до бюджету, і як ство-
рити оптимальні умови для економічного 
розвитку. Як наслідок, багато країн відмовля-
ються від такого способу усунення подвійного 
оподаткування.

Найчастіше в міжнародній податковій прак-
тиці спостерігається двостороннє усунення 
подвійного оподаткування. Так, міжнародне 
юридичне подвійне оподаткування усувається 
виключно шляхом укладення між зацікавле-
ними державами відповідних міжнародних 
податкових угод (конвенцій). Обов’язковою 
умовою уникнення подвійного оподаткування 
є міждержавні угоди, які стосуються взаємного 
погодження юридичної інтерпретації фіскаль-
них порушень. Кожна держава самостійно оби-
рає шляхи усунення подвійного оподаткування, 
при цьому використовуючи систему мето-
дів уникнення подвійного оподаткування [2].

Ці способи поєднуються, доповнюють один 
одного, але не можуть бути взаємозамінними. 
Прийняття саме двосторонніх угод про уник-
нення подвійного оподаткування на доходи 
і майно є сьогодні оптимальним варіантом 
вирішення міжнародних податкових проблем.

Сьогодні в нашій державі існує система 
двосторонніх чи багатосторонніх міжнарод-
них договорів про уникнення подвійного опо-
даткування доходів і капіталу [23]. При цьому 
такі договори укладаються на основі типових 
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моделей конвенцій чи договорів про уник-
нення подвійного оподаткування.

Одночасно питання методів уникнення 
подвійного оподаткування врегульовано на 
рівні законодавчих актів. Так, у ст. 13 Подат-
кового кодексу України закріплені загальні 
засади застосування методів уникнення між-
народного подвійного оподаткування. До при-
йняття вказаного акта застосування методів 
регулювалось ст. 18 Закону України «Про сис-
тему оподаткування» [3].

Іншим важливим аспектом аналізу методів 
уникнення міжнародного подвійного оподат-
кування є питання класифікації таких методів 
та закономірностей їх застосування.

В рамках національного фіскального зако-
нодавства інструментом вирішення проблеми 
подвійного оподаткування найчастіше є так 
звані податковий кредит і податкова знижка. 
Застосування податкового кредиту зумовлює 
ситуацію, за якої податки, сплачені інозем-
ними державами, прирівнюються до подат-
ків своєї держави. Наприклад, в Італії місцеві 
фірми користуються податковими кредитами 
на доходи з джерел, що знаходяться за меж-
ами країни. Податкові зобов’язання американ-
ських корпорацій перед казною США зменшу-
ються на суму податкових платежів філій цих 
корпорацій урядами тих країн, де вони здій-
снюють комерційну діяльність. Метою подат-
кового кредиту є забезпечення рівних умов 
господарювання суб’єктам незалежно від 
місця здійснення підприємницької діяльності. 
Завдяки податковому кредиту вирівнюються 
шанси інвесторів у державі резиденства та 
закордоном.

Також варто зазначити, що законодавство 
деяких держав використовує специфічні меха-
нізми зменшення подвійного оподаткування. 
Так, у Франції застосовується поняття подат-
кового авуару. Він є компенсацією подвійного 
оподаткування держателям акцій. У цьому 
випадку обкладаються податком фізичні 
особи як держателі акцій з доходів від диві-
дендів, а також обкладається податком дохід 
акціонерного товариства, що є джерелом 
виплат дивідендів. Розмір податкового авуару, 
на який зменшується податок, рівний половині 
вартості розподілених дивідендів  [4, c. 594].

Усунення подвійного оподаткування в 
межах національної системи податків і зборів 
можливо власними силами окремої самостій-
ної держави. Підстави уникнення внутріш-
нього подвійного оподаткування закладені 
через систему принципів оподаткування в 
чинному законодавстві України.

Усунення зовнішнього подвійного опо-
даткування відмінно від внутрішнього, може 
бути здійснено як власними зусиллями кож-
ної держави, так і через об’єднання їхніх 
зусиль шляхом укладання міжнародних 
договорів.

Рівень розвитку сучасного міжнародного 
співробітництва свідчить про те, що велике 
значення набуває проблема врегулювання 
міжнародних відносин. Особливо актуальна ця 
проблема для країн, які намагаються залучити 
іноземні інвестиції. До цих країн, звичайно, 
належить і Україна. Згідно з положеннями ст. 
9 Конституції України чинні міжнародні дого-
вори, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України [5]. Як показує 
практика нашої держави у сфері укладання 
угод про уникнення подвійного оподаткування 
з іншими країнами, в цьому напрямі зроблено 
вже чимало. Станом на 1 січня 2014 р. діють 
68 міжнародних договорів України про уник-
нення подвійного оподаткування [6]. Крім того, 
відповідно до ст. 7 Закону України «Про пра-
вонаступництво України» наша країна засто-
совує договори СРСР про уникнення подвій-
ного оподаткування з Іспанією, Малайзією та 
Японією, що діють до набуття чинності новими 
договорами [7].

На практиці часто зустрічаються такі 
випадки виникнення подвійного оподатку-
вання:

– особа є резидентом однієї держави, отри-
мує дохід або має майно (капітал) в іншій, а 
обидві держави обкладають цей дохід або це 
майно;

– кілька держав обкладають весь отрима-
ний однією особою дохід;

– кілька держав обкладають отриманий в 
одній державі дохід особи, яка не є резиден-
том в жодній з цих держав.

Таким чином, як правило, подвійне опо-
даткування виникає стосовно доходу, майна 
і капіталу будь-якої особи й ґрунтується на 
визначенні резидентства.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, методи уникнення міжнародного 
подвійного оподаткування є самостійним 
інститутом організаційно-правового меха-
нізму уникнення подвійного оподаткування. 
Методи є ефективним засобом вирішення 
проблеми юридичного подвійного оподатку-
вання та застосовуються на підставі міжна-
родних угод про уникнення подвійного опо-
даткування і національного законодавства 
держави.
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Особливості розвитку та сучасного стану  
банківської системи України в контексті державної 
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У статті розглянуто особливості сучасного стану діяльності банківської системи України. Показано осно-
вні показники її розвитку, проаналізовано його тенденції. Досліджено роль та специфіку націоналізаційних 
процесів в банківській системі. Названо основні, на думку автора, напрями подальшого розвитку банківської 
системи з урахуванням сучасного її стану, можливостей і потреб центрального банку щодо здійснення грошо-
во-кредитної політики і регулювання банківської діяльності.

Ключові слова: банківська система, кредит, банківські активи, зобов’язання, націоналізація, центральний 
банк, іноземний капітал.

Грубинка И.И. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассмотрены особенности современного состояния деятельности банковской системы Украи-
ны. Показаны основные показатели ее развития, проанализированы его тенденции. Исследованы роль и 
специфика национализационных процессов в банковской системе. Названы основные, по мнению автора, 
направления дальнейшего развития банковской системы с учетом современного ее состояния, возможно-
стей и нужд центрального банка по поводу осуществления денежно-кредитной политики и регулирования 
банковской деятельности.

Ключевые слова: банковская система, кредит, банковские активы, обязательства, национализация, цен-
тральный банк, иностранный капитал.

Hrubinka I.I. FEATURES OF DEVELOPMENT AND MODERN STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE 
IN THE CONTEXT OF PUBLIC MONETARY POLICY

The features of the modern state activity of the banking system of Ukraine are considered in the article. The 
basic indexes of its development are shown and analyzed its tendency. A role and specific of the nationalization in 
the banking system are investigational in it. In the author’s opinion the basic directions of further development of the 
banking system taking into account its modern state and possibilities and necessities central bank, for realization of 
monetary policy and adjusting of bank activity are showed in this article.

Key words: banking system, credit, bank assets, obligations, nationalization, central bank, foreign capital.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для розвитку економіки кожної кра-
їни велике значення мають наявність і якісний 
склад джерел позикових ресурсів. Безумовно, 
одним із основних джерел таких ресурсів є 
банківська система, тому аналіз її стану є важ-
ливим для усвідомлення можливості підпри-
ємств здійснювати операційну та інвестиційну 
діяльність. Стан банківської системи деякою 
мірою свідчить про розвиток економіки, наяв-
ність в ній відповідного фінансового ресурсу 
для забезпечення безперервного і розшире-
ного відтворення, тому її дослідження є акту-
альним і дає змогу визначити майбутні орієн-
тири розвитку всієї макроекономічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вказана наукова проблематика відо-
бражена в працях таких вчених, як, зокрема, 

В.Д. Базилевич, Д. Дженлі [1], Ж.М. Довгань 
[2], О.О. Квактун, В.І. Міщенко [3], Ю.С. Ребрик 
[4], Є.С Осадчий [5], С.О. Реверчук, А.В. Сте-
паненко [6], І.Б. Філонова [7].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне 
науковому доробку цих вчених, хочемо зазна-
чити, що високий ступінь волатильності в 
діяльності банківської системи сьогодення, 
зокрема в контексті останніх націоналізацій-
них процесів та їх впливу на фінансову сис-
тему, створює необхідність наукового дослі-
дження сучасного стану банківської системи.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження дея-
ких аспектів сучасного стану банківської сис-
теми України, формування можливих трендів 
їх розвитку. ГР
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження банківської системи 
базується на аналізі її кількісних і якісних 
показників. Безумовно, основними є якісні 
показники, що засвідчують її спроможність 
забезпечити позикові потреби економіки, 
однак дослідження кількісних показників дає 
змогу сформувати уявлення про стан кре-
дитного ринку і тенденції, притаманні йому, 
що має наслідком можливість виявлення як 
загроз, так і переваг в майбутньому, а також 
їх нейтралізації або використання відповідно.

Протягом вказаного періоду відбулось 
істотне скорочення банківських установ, а 
саме 76 установ, проте кількість банків з 
іноземним капіталом зменшилась всього 
на 15 установ, зі стовідсотковим іноземним 
капіталом – всього на 3. Відповідно, істотно 
зросла частка іноземного капіталу в банків-
ській системі України з 40,6% до 56%. Дохо-
димо висновку, що відбулось істотне ско-
рочення за тими банківськими невеликими 
банками, де був представлений переважно 
вітчизняний капітал. В цьому контексті ціка-

вим є дослідження результативних і якісних 
показників банківської системи, деякі з них 
наведені в табл. 2.

Як бачимо, за останні три роки єдиним 
показником, що продемонстрував зростання, 
є зобов’язання банківської системи. Рівень 
рентабельності має від’ємне значення, тобто 
свідчить про збитки банківської системи (за 
6 місяців 2017 року – 8,4 мільярдів гривень). 
Позитивною є тенденція до зменшення роз-
міру збитків. Вона, на нашу думку, може свід-
чити про стабілізацію банківської системи і 
формування «кістяку» банківських установ, 
які здатні виконати нормативи НБУ (особливо 
в частині докапіталізації статутного фонду до 
500 млн. грн.) і функціонувати у важких еконо-
мічних умовах.

Важливим моментом щодо дослідження 
банківської системи є зміни останніх років і 
зростання ролі державного капіталу у банків-
ському секторі, особливо після націоналізації 
КБ «Приватбанк». Розмір і структуру активів 
банківської системи в контексті таких змін ми 
навели в табл. 3.

Таблиця 1
Показники стану функціонування банківської системи України

Назва показника

1 
сі

чн
я 

20
11

 р
ок

у
1 

сі
чн

я 
20

12
 р

ок
у

1 
сі

чн
я 

20
13

 р
ок

у
1 

сі
чн

я 
20

14
 р

ок
у

1 
сі

чн
я 

20
15

 р
ок

у

1 січня 
2016 
року

1 жовтня 
2016 року

Відхилення 
(+, -)

Кількість діючих банків 176 176 176 180 163 117 100 -76
зокрема, з іноземним капі-
талом 55 53 53 49 51 41 40 -15

у т. ч. зі стовідсотковим іно-
земним капіталом 20 22 22 19 19 17 17 -3

Частка іноземного капіталу 
у статутному капіталі бан-
ків, %

40,6 41,9 39,5 34 32,5 43,3 56,0 15,4

Джерело: офіційний сайт НБУ [8]

Таблиця 2
Результативні показники діяльності банківської системи України

Показник
Січень 

2014 
року

Січень 
2015 
року

Липень 
2015 
року

Січень 
2016 
року

Липень 
2016 
року

Відхилення 
(+, -)

Активи банків, млрд. грн. 1 278,1 1 316,85 1 302,87 1 254,39 1 260,62 -17,48
Зобов’язання банків, 
млрд. грн. 1 085,5 1 168,7 1 203,4 1 150,7 1 118,4 32,9

Результат діяльності, 
млрд. грн. 1,44 -52,97 -81,6 -66,6 -8,4 -9,84

Рентабельність активів, % 0,12 -4,07 -11,74 -5,46 -2,48 -2,6
Рентабельність капіталу, 
% 0,81 -30,46 -157,93 -51,91 -26,56 -27,37

Джерело: сайт рейтингового агентства «Рюрик» [9]
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Отже, як можемо побачити, протягом 
досліджуваного періоду зростала частка в 
активах КБ «Приватбанк» і державних банків, 
після проведення його націоналізації частка 
державних банків в активах банківської сис-
теми складає 53,9%, водночас різко скоро-
тилася частка вітчизняних приватних банків 
на 27,1%, що вказує на їх низьку конкуренто-
спроможність і значний розмір спекулятивного 
капіталу. Стабільно і впевнено продовжують 
нарощувати свої активи іноземні банки, інвес-
тори продовжують вірити у вітчизняну еконо-
міку та її структурну перебудову, що є пози-
тивним сигналом. Невизначеними, на нашу 
думку, залишаються перспективи саме дер-
жавних банків, оскільки для регулювання бан-
ківської сфери НБУ така велика частка активів 
є недоцільною, тому будуть прораховуватись 
варіанти до її якомога ефективнішого змен-
шення. Стан банківських зобов’язань (депо-
зитів), їх відповідна структура відображені в 
табл. 4.

Аналізуючи дані табл. 4, бачимо, що стан 
зобов’язань характеризується структурою, 
подібною до структури активів. Загалом 
під контролем державних банків перебуває 
53,6% банківських депозитів, частка інозем-
них банків дуже повільно зростає, частка 
вітчизняних приватних банків різко скорочу-

ється на 26,1% за досліджуваний період. Для 
кращого розуміння здійснимо відповідне відо-
браження в діаграмі (рис. 1).

Висновки з цього дослідження. Вка-
зані нами дані свідчать про те, що через 
процеси націоналізації в банківському сек-
торі держава сконцентрувала в своїх руках 
значну його частину, загалом 6 фінансово-
кредитних установ із більшим за половину 
від усієї суми розміром як активів, так і 
зобов’язань. Жодна з банківських систем 
країн Європейського Союзу, відповідно до 
стандартів якого ми прагнемо побудувати 
свою економічну модель, не має такого зна-
чного розміру державного банківського капі-

Таблиця 3
Структура активів банківської системи в розрізі форм власності

Показник
Січень 2014 

року
Січень 2015 

року
Січень 2016 

року
Квітень 2016 

року
Січень 2017 

року
Млрд. 
грн. % Млрд. 

грн. % Млрд. 
грн. % Млрд. 

грн. % Млрд. 
грн. %

Приватбанк 238 17,0 229 15,5 294 15,5 307 18,9 394 22,7
Державні банки 257 18,4 356 24,1 464 24,1 499 30,7 541 31,2
Приватні банки 537 38,4 432 29,2 222 29,2 218 13,4 197 11,3
Іноземні банки 366 26,2 460 31,1 591 31,1 601 37,0 604 34,8
Разом 1 398 100 1 477 100 1 571 100 1 625 100 1 736 100

Джерело: згруповано згідно з даними офіційного сайту НБУ [8]

Таблиця 4
Зобов’язання банківської системи України в розрізі форм власності

Показник
Січень 2014 

року
Січень 2015 

року
Січень 2016 

року
Квітень 2016 

року
Січень 2017 

року
Млрд. 
грн. % Млрд. 

грн. % Млрд. 
грн. % Млрд. 

грн. % Млрд. 
грн. %

Приватбанк 194 17,9 182 16,2 238 20,6 249 21,4 208 18,4
Державні банки 184 17,0 243 21,5 338 29,4 365 31,3 399 35,2
Приватні банки 426 39,3 347 30,7 169 14,7 166 14,2 149 13,2
Іноземні банки 281 25,8 357 31,6 406 35,3 385 33,1 376 33,2
Разом 1 085 100 1 129 100 1 151 100 1 165 100 1 132 100

Джерело: згруповано згідно з даними офіційного сайту НБУ [8]

Рис. 1. Структура зобов’язань банківської 
системи відповідно до форм власності

Рис. 1. Структура зобов’язань банківської системи відповідно до форм 
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талу, це суперечить логіці і досвіду лібера-
лізації економіки і є, скоріше, вимушеним 
заходом, що носить короткочасний харак-
тер, тому постає питання про те, що робити 
з цими банками за стабілізації економки та 
її відновлення, обриси якого вже помітні. На 
нашу думку, існує кілька подальших кроків, 
результатом яких повинна стати приватиза-
ція частини державних банків:

1) об’єднання всіх націоналізованих бан-
ків (тобто всіх, крім ПАТ «Укрексімбанк» і 
ПАТ «Ощадбанк») в один банк, а також його 
приватизація; це, можливо, дасть певний 
синергетичний ефект, оскільки разом із «При-
ватбанком», який безпосередньо і є найпер-
спективнішою установою з усіх націоналізо-
ваних, за певну плату держава позбудеться і 
баласту з інших менш привабливих для інвес-
тицій націоналізованих банків;

2) продаж націоналізованих банків части-
нами, що може значно розтягнутися в часі 
або ж взагалі закінчитися ліквідацією певних 

кредитних установ, однак продаж більш пер-
спективних із них пришвидшиться;

3) утворення на основі націоналізованих 
двох банків поганого (так званий badbank) для 
концентрації так званих токсичних активів і 
санаційного для підвищення ліквідності та 
ефективнішої приватизації, в такому випадку 
головними питаннями є розмір «токсичних» 
активів і розрахунок фінансового ефекту від 
таких операцій.

Вибір того чи іншого кроку є прерогативою 
центрального банку з огляду на його пози-
тивні й негативні сторони, економічні обста-
вини. Зрозуміло, що вартість активів (а отже, 
і вартість установи) за умов економічного 
зростання буде підвищуватись, однак слід 
врахувати не тільки витрати, пов’язані з наці-
оналізацією, але й витрати з обслуговування 
активів і особливо пасивів цих банків, інакше 
економічний ефект від їх націоналізації буде 
з кожним роком державного управління ними 
зменшуватись.
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У статті розвиток фінансових технологій розглядається як визначальна риса банківського середовища. 
Проаналізовано масштаби інвестицій у створення FinTech-фірм за регіонами та напрямами діяльності. Ви-
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СТИ ДЛЯ БАНКОВ

В статье развитие финансовых технологий рассматривается как определяющая черта банковской среды. 
Проанализированы масштабы инвестиций в создание FinTech-фирм по регионам и направлениям деятель-
ности. Определена специфика развития финансовых технологий в Украине. Обоснованы необходимость и 
возможные направления развития партнерства между FinTech-фирмами и традиционными банками.
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In the article financial technologies development is considered as the defining feature of the banking environ-
ment. Investments in creating FinTech-firms by region and activity areas were analyzed. The specificity of financial 
technologies in Ukraine was defined. The necessity and possible directions of the cooperation between FinTech-
firms and traditional banks were substantiated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Жорстка антикризова політика про-
тягом 2009–2010 рр. призвела до затяжної 
економічної рецесії, а відновлення зростання 
окремих економік у сучасному посткризовому 
середовищі все ще залишається на незна-
чному рівні та не може бути віднесено до 
сталих тенденцій глобального розвитку. Такі 
визначальні події поточного року, як вихід 
Великої Британії із Євросоюзу та обрання 
Дональда Трампа президентом США, підси-
лили рівень невизначеності та непередбачу-
ваності зовнішнього середовища. Крім того, 
сучасні умови розвитку фінансових ринків 
характеризуються масштабними змінами, а 
саме появою нових криптовалют, технологій, 
бізнес-моделей, форм угод тощо. Тенденції 
зростання електронної комерції зумовлені 
постійним запровадженням інновацій для 

задоволення попиту клієнтів в технологіях, 
підвищення зручності користування, зрос-
тання ефективності та скорочення транзак-
ційних витрат. Ці тенденції зумовили появу 
інноваційних та гнучких учасників на глобаль-
ному фінансовому ринку – FinTech-фірм та 
цифрових екосистем. Вони створюють поси-
лену конкуренцію для вже наявних банків. 
Однак в умовах недостатнього доступу до 
клієнтської бази, досвіду у фінансовій галузі, 
недостатньої довіри клієнтів і надійної гло-
бальної інфраструктури ці структури здій-
снюють свою діяльність відокремлено. Отже, 
FinTech-фірми створюють, з одного боку, 
додаткові загрози банківській конкуренто-
спроможності на ринку фінансових послуг, а 
з іншого боку, можливості встановлення парт-
нерських зв’язків між даними структурами і 
банками. Особливої актуальності дана тема ГР
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набуває в умовах сучасного розвитку банків-
ської індустрії та одночасного зростання вір-
туального ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пропозиції щодо розвитку фінансових техно-
логій висловлювали багато відомих вчених 
економічної науки, таких як, зокрема, О. Васю-
ренко, С. Гошал, Д. Дранове, Д. Емері, Р. Мер-
тон, Г. Мінцберг, В. Соловйов, Д. Тіс, Л. Уайт, 
Л. Федулова, Дж. Фіннерті.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне 
напрацюванням названих вище учених-еко-
номістів щодо розробки стратегії розвитку 
фінансових інноваційних технологій, слід ска-
зати, що можливості розвитку партнерства з 
банками не знайшли свого відображення в 
їхніх наукових роботах та потребують подаль-
шого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні 
тенденцій розвитку банківського бізнесу в 
умовах стрімкого розвитку фінансових техно-
логій, а передусім оцінки загроз та можливос-
тей співпраці й партнерства між сучасними 
банками та FinTech-фірмами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Більшість науковців та практиків 
вважає, що сектор фінансових (зокрема, 
банківських) послуг знаходиться під значним 
впливом «цифрової революції», яка пов’язана 
з розвитком так званих фінансових техноло-
гій – технічного інструменту для підтримки 
фінансових послуг [1].

Більшість експертів вважає, що ті фінан-
сові технології, що виникли останнім часом в 
банківській діяльності, створюють на фінан-
сових ринках атмосферу невизначеності та 
невпевненості, що призводить до підвищення 
нестабільності та можливості різких коливань 
на ринках держав, особливо тих, які розвива-
ються, та країн з перехідною економікою [4].

Водночас варто зауважити, що загрозу кон-
курентоспроможності сучасних банків склада-
ють не безпосередньо фінансові технології 
(FinTech), а так звані FinTech-фірми (чи FinTech 
start-up), які використовують поєднання тех-
нологій, клієнтоцентричного сервісу та гнучкі 
бізнес-структури для зниження витрат, роз-
ширення клієнтської бази й зростання рин-
кової частки. Натомість банки краще розу-
міються на культурних відмінностях клієнтів 
з різних країн та володіють більш потужним 
кадровим потенціалом. Для оцінки впливу на 
банківську конкуренцію та можливостей парт-
нерства необхідно проаналізувати динаміку 

розвитку FinTech-фірм. Необхідно зауважити, 
що тенденції розвитку фінансових інновацій 
відрізняються за регіонами та видами послуг.

Оцінити активність інвестування у FinTech-
фірми за регіонами та окремими країнами 
дають змогу дані рис. 1 та рис. 2.

Рис. 1. Динаміка обсягу інвестицій у фінансові 
технології в Азіатсько-Тихоокеанський регіоні 

за період 2010–2015 рр.
Джерело: “Accenture”

Як свідчать дані рис. 1, в Азіатсько-Тихо-
океанському фінансовому секторі спостеріга-
ється значне зростання обсягів інвестування, 
частково завдяки значним інвестиціям від 
венчурних капіталістів і фінансових сервіс-
них компаній: інвестиції в FinTech в період з 
2014 по 2015 рр. перевищили 3,5 млрд. дола-
рів США, що в 4 рази більше, ніж в минулому 
році.

Такий розвиток, крім прибутковості цього 
напряму, також пояснюється значно меншими 
вимогами до регулювання діяльності порів-
няно з традиційним банківництвом. Так, біль-
шість азіатських стартапів FinTech користу-
ється відсутністю фінансового регулювання в 
їх просторі: однорангове (P2P) кредитування 
нині залишається відносно нерегульованим 
напрямом. Незважаючи на те, що тільки в 
Китаї діють 800 таких платформ із загальним 
обсягом коштів понад 16 млрд. доларів, керів-
ництво країни ще й досі зволікає із запрова-
дженням необхідного нормативно-правого 
регулювання [3].

Зауважимо, що FinTech стартапи пра-
цюють в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 
з 2006 р., що привело до утворення трьох 
основних типів учасників ринку: нефінансові 
оператори, постачальники онлайн-платежів, 
однорангові (P2P) кредитори.

Нефінансові оператори створюють загрози 
конкурентним позиціям банків на ринку пла-
тежів. Причому загроза є значно вищою для 
країн з низьким рівнем охоплення населення 
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банківськими рахунками. Близько 2 мільярдів 
людей по всьому світі не мають банківського 
рахунку, 38% з них живуть тільки в трьох азі-
атських країн, таких як Індія, Індонезія і Китай 
[3]. І саме впровадження на території цих 
країн з боку небанківських установ мобільних 
банківських послуг має дійсну загрозу для 
діючих банків, оскільки ця технологія є більш 
лояльними вимогами для входу нових учас-
ників, які раніше не були учасниками банків-
ської системи.

Другою групою учасників, що створюють 
загрози для сучасних банків, є постачаль-
ники онлайн-платежів. Такі постачальники, як 
“Alipay” в Китаї, становлять основу для роз-
витку електронної комерції в Азії за рахунок 
спрощення процесу купівлі й оплати товарів 
онлайн. За 13 років своєї діяльності “Alipay” 
тепер керує фондом грошового ринку, який 
захопив майже одну третину всього китай-
ського ринку (0,5 трлн. юанів) [4].

Третьою групою учасників є однорангові, 
або P2P, кредитори. Ці учасники фінансового 
ринку дають можливість населенню брати 
позики без участі в цьому банків, які можуть 
співпрацювати з кредиторами Р2Р, щоб не 
втратити частину ринку. На нашу думку, у 
цьому випадку найкращим рішенням для 
банків буде створення бізнес-платформ, які 
дадуть змогу поєднати традиційне банківни-
цтво та фінансові технології. Іншими словами, 
замість того, щоб намагатися конкурувати на 
тому ж рівні, банки повинні об’єднатися зі 
стартапами, щоб створювати нові інновації в 
партнерстві.

Зазначаючи регіональні особливості у 
розвитку фінансових технологій, варто зау-
важити, що історично азіатські банки при-
йняли інновації і не намагаються боротися з 
ними. Азійський регіон є лідером серед роз-
витку послуг з використанням FinTech, кре-
дитування P2P працює в Азії більше десяти 
років, а банки, що працюють в інших регіонах, 
можуть іноді передбачати тенденції розви-
тку свого регіону, спостерігаючи за азіатським 
ринком.

Особливості Американського регіону 
визначаються специфікою банківського біз-
несу, яка формувалася протягом значного 
періоду часу. На відміну від азіатської фінан-
сової галузі, Американський ринок є значно 
більш фрагментованим за ознакою впро-
вадження фінансових інновацій. Традиційні 
банки, такі як “Wells Fargo”, “Bank of America” 
та “CitiGroup”, піддаються тиску з боку компа-
ній FinTech, які диференціюють і дезагрегують 

свої послуги [4].
Масштаби діяльності сучасних американ-

ських банків завжди були їх конкурентною 
перевагою, проте порівняно зі швидкими і 
новими стартапами стали загрозою гнучкості. 
Складна корпоративна структура та значні 
накладні витрати перешкоджають швидкому 
запровадженню інновацій.

Водночас традиції у формуванні взаємо-
відносин банків з клієнтами є потужною пере-
вагою банків на американському ринку. На 
відміну від інших країн ОЕСР, близько 94% 
дорослого населення має банківський раху-
нок. І саме це є корисним зв’язком між клієн-
том і банком. Великі банки можуть викорис-
товувати ці відносини, зміцнюючи тим самим 
основний бізнес. А ось менші державні банки 
відчуватимуть тиск ще дуже довго.

Дані клієнтів, що зберігаються в банках, 
також вважаються перевагою в боротьбі за 
збереження частки на ринку. Відносно нові 
компанії у фінансовому секторі просто не 
мають інформації, яка дає їм змогу будувати 
або підтримувати відносини таким чином, 
щоб зайняти вже наявні ніші на ринку.

Формування зв’язків з клієнтами також є 
перевагою й для банків Європи. Для деяких 
експертів європейські банки більш незалежні 
від компаній FinTech, ніж інші регіони, через 
свою банківську структуру, в якій банки верти-
кально організовані від продукту до клієнта. 
Традиційно європейські «універсальні банки» 
пропонують різноманітність послуг, а саме 
приватні, комерційні, інвестиційні, а також 
управління активами і страхування [2]. Проте 
навіть така політика управління банками не 
дає гарантії невтручання FinTech (рис. 2).

Необхідно зазначити, що Європейський 
FinTech ринок нині є найбільш швидкозрос-
таючим в світі. Згідно зі звітом “Accenture” 
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Рис. 2. Загальна сума інвестицій  
п’яти основних напрямів Європейського 

регіону в 2014 р.
Джерело: “The future of FinTech and Banking – 

Accenture”
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показник частки інвестування Великобританії 
та Ірландії перевищив дві п’ятих загально-
європейського значення, оскільки інвести-
ції в регіоні зросли з $ 264 млн. в 2013 р. до 
$ 623 млн. в 2014 р.

Згідно з доповіддю міжнародної консал-
тингової компанії “McKinsey” в п’яти великих 
видах банківських послуг (споживче кредиту-
вання, іпотечне кредитування, кредитування 
МСП, роздрібні платежі і управління капіта-
лом) від 10 до 40 відсотків доходів (залежно 
від бізнесу) наражатиметься на ризик до 
2025 р., при цьому споживчі послуги будуть 
найбільш вразливими [4].

Виділяючи особливості Європейського 
регіону, варто зауважити, що на європей-
ському ринку FinTech стартапи виділяють 
як індикатори загальних тенденцій. У світі 
грошових переказів “Azimo”, “WorldRemit” і 
“TransferWise” вже почали нарощувати пере-
ваги над банками. “TransferWise” є класичним 
прикладом реалізації загроз з боку FinTech. 
З 2011 р. “TransferWise” визначили ключову 
галузь ринку, де споживачі традиційно були 
прив’язані до банків, – гроші закордоном. 
Завдяки простому інтерфейсу і прозорим 
цінами “TransferWise” пропонує те ж саме 
обслуговування за значно нижчої вартості. 
Так, “TransferWise” тепер успішно полег-
шує передачу понад 760 млн. доларів США 
(£ 500 мільйонів) в місяць по всьому світі, 
володіючи 2% частки ринку британських гро-
шових переказів.

Отже, враховуючи серйозні загрози конку-
рентним позиціям банків усіх регіонів світу, 
єдиним шляхом збереження ринкової частки 
для банків вважаємо пошук партнерства із 
фірмами FinTech. Таке партнерство пови-
нно враховувати переваги й недоліки кожної 
зі сторін. Аналіз літературних джерел щодо 
тенденцій розвитку банківської справи та 
фінансових технологій дав змогу виділити 
три можливі сценарії для альянсу «FinTech – 
Банк» [5].

Реалізація першого напряму має на меті 
дезагрегацію власності над відносинами з 
клієнтами. Таке партнерство буде запущено 
між фінансовою установою без банківського 
обслуговування фізичних осіб. Разом парт-
нери використовуватимуть їх відповідні зна-
ння для створення нового виду онлайнових 
платформ за допомогою цифрового досвіду 
роботи з клієнтами з повним набором фінан-
сових продуктів. Ця структура дасть змогу 
технологічному гравцю розширити свій доступ 
до даних та їх ролі в житті клієнтів, не створю-

ючи надмірного тиску на збільшення їх регу-
люючого впливу. Прикладом такої структури є 
рахунки PayPal в касових апаратах.

Другий напрям партнерства може створити 
екосистему альтернативних постачальників 
фінансових послуг. Такі постачальники про-
довжують розвиватися і пропонувати надійні 
альтернативи продуктам традиційних уста-
нов. Спочатку зв’язки розвиваються серед 
цих постачальників через двосторонні або 
багатосторонні партнерства.

Зрештою, деякі традиційні банки пере-
ходять до управління відносинами між клі-
єнтами, стають «сховищами довіри» та слу-
гують центральною платформою. Замість 
традиційних банків стати тими центральними 
платформами можуть цифрові гаманці, такі 
як PayPal, або онлайн-торговельні майдан-
чики (наприклад, eBay та Amazon). Ці мережі 
нетрадиційних постачальників відповідають 
банківським потребам клієнтів й конкурують з 
традиційними банками.

У третьому випадку фінансовий інститут 
буде активно вивчати інновації мобільних та 
інших віртуальних каналів взаємодії з клієн-
тами, щоб мати можливість вчасно реагувати 
на нові вимоги клієнтів, тим самим роблячи 
свої послуги невід’ємною частиною їхнього 
повсякденного життя.

Особливості вітчизняного банківського 
ринку у сфері запровадження інновацій ілю-
струють дані рис. 3.

Рис. 3. Динаміка частки банків в Україні,  
які використовують інноваційну стратегію  

в 2009–2015 рр.
Джерело: “Efma-Infosys Finacle Innovation Survey 

2015”

З одного боку, з рис. 3. ми бачимо зростання 
«інноваційних» банків за весь період дослі-
дження. Однак, з іншого боку, декларування 
інноваційності не завжди означає здійснення 
відповідної діяльності. Більш детальний ана-
ліз доводить, що в Україні тільки одна фінан-
сова установа серйозно впроваджує фінан-
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сові технології – «ПриватБанк». У 2015 р. банк 
почав працювати з “Bitcoin”, а недавно запус-
тив популярний на Заході сервіс Р2Р-позик, 
спровокувавши моментальну реакцію регуля-
тора – Національний банк України вже запро-
понував врегулювати Р2Р-кредитування [8].

Проте в Україні нові ідеї складно втілити 
в життя через відсутність культури інвесту-
вання, нестачі довіри та вміння оцінювати 
ризики. Багато нових ідей змушені шукати 
кошти на розвиток свого проекту в інших світо-
вих столицях FinTech. Нині регулювання Наці-
онального банку України обмежує можливості 
щодо впровадження фінансових сервісів, а 
наша країна поки немає банків, які б могли 
запровадити FinTech-рішення автономно від 
банків. Водночас загрозу конкурентоспро-
можності українським банкам створюють між-
народні фінансові установи, які починають 
закладати абсолютно нові принципи в основу 
своєї діяльності за допомогою мобільного 
обслуговування.

Підсумовуючи, варто додати, що в Україні 
сучасний стан банківського сектору економіки 
характеризується значною часткою держав-
них банків, зміною структури фондування у 
бік зростання ролі гривневих депозитів, зни-
женням рівня процентних ставок та значною 
часткою проблемної заборгованості [9]. Необ-
хідно зазначити, що окремі тенденції у сфері 
регулювання та розвитку глобального бан-
ківського бізнесу є актуальними для банків-
ської системи України, такі як запровадження 
нових правил регулювання, низька прибутко-
вість, необхідність пошуку джерел зростання 
доходів, перегляд стратегій розвитку. Проте 
питання імплементації стандартів ризик-
менеджменту, які використовуються банками 
розвинених країн, українськими банками 
можуть бути вирішені у середньо- чи навіть 
довгостростроковій перспективі. Крім того, 
проблеми низької прибутковості та значних 
ризиків для вітчизняних банків є набагато сер-
йознішими, а їх вирішення потребує потужних 
інвестицій на засадах забезпечення необхід-
ного рівня капіталу. Водночас з урахуванням 
світових тенденцій розвитку фінансових тех-
нологій необхідно також знайти ресурси для 
вкладень у запровадження інновацій, побу-
дову нових бізнес-моделей за участі FinTech-
фірм тощо. Цей факт, а також вектор політики 
НБУ стосовно недостатнього регулювання 
присутності іноземних банків спричиняють 
потужні загрози для конкурентоспроможності 
українських банків, адже створення й утри-

мання довгострокових конкурентних пере-
ваг потребуватиме від їхнього менеджменту 
нестандартних інноваційних рішень.

Висновки з цього дослідження. Вста-
новлено, що одними з визначальних чинників 
розвитку сучасного банківництва є впрова-
дження фінансових технологій та діяльність 
FinTech-фірм. Останні створюють додаткові 
загрози конкурентним позиціям банків на 
ринку фінансових послуг. Кожен із визначе-
них вище учасників, банки та FinTech-фірми 
мають свої переваги та недоліки у конку-
рентній боротьбі. Так, банки мають біль-
ший досвід та перевірену інфраструктуру; 
володіють конкретними фінансовими зна-
ннями про оцінку ризиків й криз, управління, 
дотримання місцевих нормативних вимог 
і потреб казначейства; також банки мають 
більшу оперативну потужність та засоби для 
досягнення успіху. Натомість нові та менші 
за масштабами діяльності FinTech-фірми є 
більш гнучкими, більш швидко запроваджу-
ють новітні технології, найкраще адаптовані 
вносити нововведення для вирішення ринко-
вих проблем та практичних аспектів торгівлі. 
Водночас накопичені банками знання, досвід 
та лояльна клієнтська база мають величезну 
цінність для FinTech-проектів. Справді, клі-
єнти можуть не довірити незнайомій марці 
або цифровому ринку свої дані або грошові 
кошти, але продовжуватимуть довіряти бан-
ківській безпеці. Саме тому, на нашу думку, 
банкам для збереження конкурентоспромож-
ності та ринкової частки варто вибудовувати 
партнерські взаємовідносини із FinTech-
фірмами. Таке партнерство створить низку 
переваг як для традиційних банків, так і для 
FinTech-фірм. По-перше, банки забезпечать 
свободу для експериментів, оскільки компанії 
FinTech здійснюють свою діяльність у серед-
овищі, вільному від інфраструктурних та 
культурних обмежень. По-друге, традиційні 
банки можуть допомогти FinTech-фірмам 
розширити свій бізнес, надаючи фінансову 
інфраструктуру, капітал та доступ до їх вели-
чезної клієнтської бази. По-третє, FinTech-
фірми можуть запропонувати банкам іннова-
ційні технології для вдосконалення відносин з 
клієнтами, скорочення витрат та підвищення 
рівня кібербезпеки. А також у підсумку можна 
заключити, що співпраця допоможе як тра-
диційним банкам, так і FinTech-фірмам зосе-
редитися на їх компетенції та робити вагомий 
внесок в галузь банківництва для досягнення 
спільного синергетичного ефекту.
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У статті досліджено сутність страхування життя; визначено основні елементи, що формують структуру 
цього страхового продукту; встановлено актуальність та необхідність розвитку страхування життя в Україні; 
досліджено практичні аспекти реалізації цього страхового продукту у вітчизняній страховій сфері; проаналізо-
вано основні проблеми і фактори, що стримують розвиток цього напряму страхування; надано рекомендації 
для підвищення ефективності функціонування сфери страхування життя в Україні; проведено прогнозування 
основних тенденцій стосовно розвитку цієї сфери у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
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В статье исследована сущность страхования жизни; определены основные элементы, формирующие 
структуру данного страхового продукта; установлены актуальность и необходимость развития страхования 
жизни в Украине; исследованы практические аспекты реализации данного страхового продукта в отечествен-
ной страховой сфере; проанализированы основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие данного 
направления страхования; даны рекомендации для повышения эффективности функционирования сферы 
страхования жизни в Украине; проведено прогнозирование основных тенденций по развитию данной сферы 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: страхование жизни, пенсионное страхование, страховой рынок, личное страхование, 
страховые продукты “life”, сдерживающие факторы, государственное влияние на страховую сферу.

Zolotar’ova O.V., Galaganov V.O. ACTUAL PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF LIFE 
INSURANCE IN UKRAINE

In the article authors explored the nature of life insurance; identified basic elements that form a structure of this 
insurance product; established an urgency and necessity of life insurance in Ukraine; researched practical aspects 
of this insurance product in the domestic insurance sector; analyzed main problems and factors that hinder develop-
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conducted forecasting of major trends of the development of this sector in a short and medium term.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах розбудови соціально-
орієнтованої економіки, де найбільш ефек-
тивним та потенційним фактором виробни-
цтва є людський капітал, а основною метою 
функціонування економіки стає повноцін-
ний розвиток людського суспільства, все 
більшого значення набуває питання захисту 
здоров’я і життя людини, підтримання умов 
нормальної життєдіяльності. На жаль, в 
Україні соціальній складовій економічного 
розвитку приділяється недостатньо уваги, 
що призводить до зниження життєвого рівня 
населення та уповільнення темпів еконо-

мічного зростання. Ефективним рішенням 
цієї проблеми може стати повноцінна сис-
тема страхування життя, яке дасть змогу 
захистити особу або її родину від економіч-
ної дестабілізації внаслідок смерті страху-
вальника та створить підґрунтя для повно-
цінної життєдіяльності кожної людини у разі 
дожиття до обумовленого у страховому 
договорі віку. Проте для досягнення макси-
мальної ефективності від реалізації цього 
страхового продукту необхідно провести 
його комплексне дослідження, визначити 
заходи для поширення страхування життя 
для пересічних громадян. ГР
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання проблем та перспектив розви-
тку страхування життя викликає інтерес як 
серед науковців, так і серед широких верств 
населення. В.Д. Базилевич досліджував тео-
ретичні основи функціонування страхування 
життя як елементу особистого страхування 
[1]. О.О. Радецька у свої роботах приділяє 
увагу класифікації факторів, які гальмують 
розвиток страхування життя в Україні [2]. Є.Ю. 
Ткаченко та О.В. Яришко пропонують заходи 
для стимулювання і розвитку вітчизняного 
ринку страхування життя [3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте недостатньо 
дослідженим залишається питання сучасного 
стану ринку страхування життя в умовах вій-
ськово-політичної та економічної нестабіль-
ності, реалізації іноземного досвіду та іннова-
ційних страхових продуктів у цій сфері.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сут-
ності страхування життя; визначення осно-
вних елементів, що формують структуру цього 
страхового продукту; встановлення актуаль-

ності та необхідності розвитку страхування 
життя в Україні; дослідження практичних 
аспектів реалізації цього страхового продукту 
у вітчизняній страховій сфері; аналіз осно-
вних проблем і факторів, що стримують роз-
виток цього напряму страхування; надання 
рекомендацій для підвищення ефективності 
функціонування сфери страхування життя в 
Україні; прогнозування основних тенденцій 
стосовно розвитку цієї сфери у короткостро-
ковій та середньостроковій перспективі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перш за все необхідно визначити 
сутність страхування життя, дослідити склад 
і структуру цього напряму страхування, його 
місце у загальній системі страхування.

Згідно із сучасним визначенням страху-
вання життя характеризується як вид особис-
того страхування, який передбачає обов’язок 
страховика здійснити виплату відповідно до 
договору страхування за настання смерті в 
період дії договору або дожиття застрахова-
ної особи до закінчення договору, а також за 
настання нещасного випадку або захворю-
вання [4].

ВИДИ ТА ФОРМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

страхування на дожиття 
застрахованої особи до 

зазначеного в договорі віку з 
одноразовою виплатою капіталу

страхування на дожиття 
застрахованої особи до 

зазначеного в договорі віку 
з подальшою виплатою ануїтету 

(пенсійне страхування)

страхування життя позичальника 
кредиту

страхування життя на випадок 
постійної повної або часткової 

втрати працездатності 
(інвалідність 1–2 групи) 
в результаті нещасного
випадку або хвороби

страхування життя на випадок 
смерті застрахованої особи

страхування дітей до вступу 
до шлюбу

довгострокове страхування 
життя працівників підприємств 
та установ за рахунок коштів 

роботодавців

страхування життя від критичних 
захворювань 

страхування життя на випадок 
постійної часткової втрати

працездатності (інвалідність 
3 групи) в результаті 
нещасного випадку

змішане страхування життя

Рис. 1. Класифікація основних видів та форм страхування життя
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Законодавче регулювання відносин між 
страховиком і страхувальником у сфері стра-
хування життя відбувається на підставі Закону 
України «Про страхування» від 7 березня 
1996 року № 85/96-вр з урахуванням останніх 
коригувань від 1 січня 2017 року [5]. Головним 
державним органом, який здійснює регулю-
вання і нагляд за діяльністю страхових ком-
паній, страхових брокерів та інших учасни-
ків ринку фінансових послуг, є Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг відповідно до 
Указу Президента України від 23 листопада 
2011 року № 1070/2011 [6].

Нині у страховій сфері розрізняють ризи-
кове, накопичувальне та змішане страхування 
життя. Сутність ризикового страхування життя 
полягає в тому, що страхові виплати спла-
чують страховиком у разі смерті або втрати 
працездатності застрахованої особи. Відмін-
ною рисою накопичувального страхування 
життя є те, що страхова сума виплачується 
страхувальнику за дожиття ним до зазначе-
ного терміну або у разі смерті застрахованої 
особи його спадкоємцям. Змішане страху-
вання життя поєднує в собі риси ризикового 
та накопичувального страхування, а також 
може включати страхування від нещасних 
випадків [4].

Необхідно відзначити, що історично пер-
шою формою особистого страхування вважа-
ється страхування життя на випадок смерті 
застрахованої особи, проте з часом коло 
видів страхування життя розширювалось, а 
сьогодні воно охоплює широкий спектр форм 
і видів (рис. 1) [1, с. 420].

Страхування життя має низку характер-
них особливостей, які вирізняють його серед 
інших видів страхування:

1) людське життя не має вартісної (грошо-
вої) оцінки; це означає, що за даним видом 
страхування неможливо визначити величину 
збитку, зумовленого настанням страхового 
випадку; саме ця обставина зумовлює інші 
особливості;

2) у страхуванні життя беруть участь 
одразу чотири суб’єкти, такі як страховик, 
страхувальник, застрахована особа та бене-
фіціар (вигодонабувач);

3) неможливість визначити в грошовому 
вимірі втрати, пов’язані з життям, зумовлює 
своєрідний підхід до визначення страхової 
суми та страхового тарифу (премії, внеску); 
у страхуванні життя страхова сума визнача-
ється на кожного застрахованого окремо з 
урахуванням інтересів та можливостей обох 

сторін (страхувальника і страховика); страхо-
вик, як правило, встановлює мінімальну межу 
страхової суми, нижче від якої обслуговування 
договору зі страхування життя буде збитко-
вим; щодо страхувальника, то обрана ним 
страхова сума визначається насамперед його 
платоспроможністю та бажанням відкладати 
споживання цього доходу на тривалий час;

4) договори зі страхування життя є довго-
строковими; хоча українське законодавство 
не встановлює мінімальних строків договорів 
зі страхування життя, методика формування 
резервів (1997 рік) зазначає, що ці договори 
підписуються на строк, не менший трьох 
років, а загалом договори можуть діяти зна-
чно довше, а саме 10, 15, 20, 30, 40 років; 
чим триваліше договір, тим більше частка в 
резерві від інвестування коштів;

5) з попередньої особливості випливає, що 
страхування життя виконує як захисну функ-
цію, так і заощаджувальну функцію, зміст якої 
полягає в прибутковому, але низькоризико-
вому розміщенні тимчасово вільних грошових 
засобів [1, c. 422–423].

Говорячи про український досвід у сфері 
страхування життя, необхідно відзначити, 
що цей напрям є не досить розвиненим та 
потребує суттєвих трансформацій відповідно 
до тих реалій, з якими стикається україн-
ська страхова сфера та економіка загалом. 
Так, наприклад, згідно з даними Європей-
ської федерації страхування, в 2013 році 
64% страхових полісів зі страхування життя 
були придбані приватними особами для себе, 
а загальне число застрахованих у Західній 
Європі наближається до 85–90% від усього 
населення [7]. Водночас, згідно з даними Ліги 
страхових організацій України, на вітчизня-
ному страховому ринку у 2013 році договори 
страхування життя уклали 1,77 млн. осіб, 
тобто менше 5% населення. Згідно зі свід-
ченням фінансових експертів такий суттєвий 
розрив у попиті на страхові продукти у сфері 
страхування життя пояснюється перш за все 
тим фактом, що для нестабільних економік, 
до яких відноситься вітчизняна, характер-
ним є прагнення до максимального заробітку 
і можливості швидко повернути собі гроші, а 
стабільним, розвиненим економікам властиві 
довгострокові вкладення з невисоким річним 
доходом у розмірі 3–6% річних. Тому стра-
хування життя існує в розвинених країнах в 
різних видах: від пенсійного накопичення або 
ризику передчасної смерті до непопулярного 
серед українського населення страхування 
немовлят на «дожиття до повноліття», яке 
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європейці розглядають як спосіб накопичити 
кошти на освіту дитини [7].

Крім того, в Європі та США традиційно роз-
винене так зване страхування життя з інвес-
тиційною складовою (unit-linked страхування), 
яке полягає у тому, що страхова компанія, 
щоб підвищити прибутковість, використовує 
частину портфеля для інвестицій в потен-
ційно більш прибуткові, але й більш ризикові 
інструменти, не ризикуючи при цьому всіма 
коштами клієнта. На жаль, в умовах політич-
ної та економічної нестабільності в Україні 
невеликі страхові компанії не можуть запро-
понувати клієнтам таку опцію через високий 
ризик отримання збитку і втрати інвестованих 
коштів [7].

Особливої уваги в питанні сучасного стану 
ринку страхування життя в Україні заслуговує 

динаміка зміни кількості страхових компаній 
“life” та “non-life” за період 2006–2016 років 
(рис. 2) [8].

Аналіз статистичних даних, наведених на 
рис. 2, показує, що за період 2006–2011 років 
кількість страхових компаній “life” збільши-
лась на 9 одиниць (16,36%), “non-life” – на 
22 одиниці (6,18%). За період 2011–2016 років 
спостерігається зменшення кількості СК “life” 
на 25 одиниць (39,06%), “non-life” – на 
107 (28,31%). За період 2006–2016 років 
кількість СК “life” зменшилась на 16 одиниць 
(29,09%), “non-life” – на 85 одиниць (23,88%). 
Загальна кількість страхових компаній, що 
працюють в Україні, за період 2006–2016 років 
зменшилась на 101 одиницю (24,57%).

Проведені розрахунки дають змогу зро-
бити висновок, що кризові явища в економіці 
України у досліджуваному періоді негативно 
вплинули на показники діяльності як страхо-
вих компаній, що спеціалізуються на страху-
ванні життя, так і страхової сфери загалом. 
Причому глобальна фінансова криза 2008–
2009 років не так сильно вплинула на сферу 
страхування, призупинивши темпи зростання, 
як військово-політична нестабільність в Укра-
їні, яка призвела до суттєвого скорочення 
кількості страхових компаній, які працюють на 
вітчизняному страховому ринку. До негатив-
них наслідків таких трансформацій у страхо-
вій сфері також слід віднести монополізацію 

Таблиця 1
ТОП-10 страхових компаній України за 2016 рік

Місце в 
ТОП-10

Страхові премії Страхові резерви Інвестиційний дохід
СК тис. грн. СК тис. грн. СК тис. грн.

1 «Метлайф» 621 024 «ГРАВЕ Україна 
“life”» 2 240 218 «Метлайф» 171 527

2 «ТАС» 285 857 «Метлайф» 1 473 461 «ТАС» 122 636

3 «УНІКА життя» 279 659 «ТАС» 1 451 795 «PZU Україна 
“life”» 54 390

4 «ГРАВЕ Укра-
їна “life”» 252 581 «PZU Україна 

“life”» 532 890 «УНІКА життя» 23 694

5 «PZU Україна 
“life”» 239 521 «УНІКА життя» 458 781 «КНЯЖА 

ЛАЙФ» 17 866

6 «АСКА-життя» 180 837 «КНЯЖА ЛАЙФ» 270 760 «АСКА-життя» 16 775

7
«КЛАССИК 
страхування 
життя»

87 836 «АСКА-життя» 141 653 «КД-життя» 13 111

8 «КНЯЖА 
ЛАЙФ» 85 799 «КД-життя» 135 552

«КЛАССИК 
страхування 
життя»

4 138

9 «АХА – страху-
вання життя» 39 778 «КЛАССИК стра-

хування життя» 47 847 «ТЕКОМ-
життя» 1 761

10 «КД-життя» 24 442 «ТЕКОМ-життя» 16 776 «ІНГО Україна 
життя» 629

55 65 72 72 67 64 62 62 57 49 39
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості страхових 
компаній в Україні за період 2006–2016 років
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Таблиця 2

Страхові продукти СК «ТАС – Life»

Д
ет

ал
і 

ст
ра

ху
ва

нн
я Страховий продукт

«Формула здоров’я» «ТАС – Накопичення» «ТАС – Пенсія»

М
ет

а 
пр

ог
ра

м
и

Якісна фінансова під-
тримка бюджету родини 
у разі втрати годуваль-
ника, а також за настання 
непередбачених подій у 
його житті, таких як трав-
мування або тяжке захво-
рювання, стійка непра-
цездатність або хірургічне 
втручання.

Накопичення капіталу до 
визначеного договором 
страхування віку з одно-
часною фінансовою під-
тримкою Застрахованої 
особи та/або її родини за 
настання подій, які визна-
чені програмою.

Надання можливості клі-
єнту отримувати гаранто-
ваний дохід за досягнення 
визначеного договором 
страхування віку у вигляді 
регулярних страхових 
виплат (ануїтетів) впро-
довж обумовленого періоду 
часу або всього його життя.

С
тр

ах
ов

і в
ип

ад
ки

- смерть застрахованої 
особи;
- смерть застрахованої 
особи внаслідок нещасного 
випадку;
- смерть застрахованої 
особи внаслідок ДТП;
- настання критичного 
захворювання;
- встановлення інвалідності 
категорії «дитина-інвалід» 
(або І–ІІІ групи) внаслідок 
нещасного випадку;
- інвалідність застрахова-
ної особи;
- хірургічне втручання;
- госпіталізація;
- тимчасова або стійка 
втрата загальної працез-
датності внаслідок нещас-
ного випадку.

- дожиття;
- смерть застрахованої 
особи;
- смерть застрахованої 
особи внаслідок нещасного 
випадку;
- смерть застрахованої 
особи внаслідок ДТП;
- настання критичного 
захворювання;
- встановлення інвалідності 
категорії «дитина-інвалід» 
(або І–ІІІ групи) внаслідок 
нещасного випадку;
- інвалідність застрахова-
ної особи;
- хірургічне втручання;
- госпіталізація;
- тимчасова або стійка 
втрата загальної працез-
датності внаслідок нещас-
ного випадку.

- дожиття застрахова-
ної особи до закінчення 
періоду між початком дії 
договору страхування і 
початком страхових виплат 
(ануїтетів)
- смерть застрахованої 
особи в період між почат-
ком дії договору страху-
вання і початком страхових 
виплат (ануїтетів).

Те
рм

ін
 д

ії 
до

го
во

ру

1–10 років 10–20 років 5–62 роки

М
ін

ім
ал

ьн
ий

 р
оз

м
ір

  
ст

ра
хо

ви
х 

вн
ес

кі
в

Для застрахованих осіб 
віком від 18 до 60 років:
під час страхування від 
нещасного випадку та 
хвороби:
- щорічно – 1 500 грн.;
- раз у півроку – 800 грн.;
під час страхування від 
нещасного випадку:
- щорічно – 800 грн.;
- раз у півроку – 400 грн.
Для застрахованих осіб 
віком від 3 до 17 років:
- щорічно - 400 грн.

- щорічно – 3 000 грн. або 
еквівалент у валюті страху-
вання;
- раз у півроку – 1 700 грн. 
або еквівалент у валюті 
страхування;
- щоквартально – 900 грн. 
або еквівалент у валюті 
страхування;
- одноразово – 10 000 грн. 
або еквівалент у валюті 
страхування.

- щоквартально –  
1 000 грн.;
- раз на півроку – 2 000 грн. 
або 200 у. о. (доларів США 
або євро);
- щорічно – 4 000 грн. або 
400 у. о. (доларів США або 
євро);
- одноразово – 30 000 грн. 
або 4 000 у. о. (доларів 
США або євро).
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С
тр

ах
ов

ий
 т

ар
иф

Залежить від статі та віку 
застрахованої особи, 
строку дії договору стра-
хування, періодичності 
сплати страхових вне-
сків та набору страхових 
ризиків, які передбачені 
програмою. Для розра-
хунку страхового тарифу 
враховується розмір ставки 
гарантованого інвестицій-
ного доходу – 4% річних у 
гривні.

Залежить від статі та віку 
застрахованої особи, 
строку дії договору стра-
хування, періодичності 
сплати страхових вне-
сків та набору страхових 
ризиків, які передбачені 
програмою. Для розра-
хунку страхового тарифу 
враховується розмір ставки 
гарантованого інвестицій-
ного доходу – 4% річних 
у гривні, у валюті страху-
вання дол. США та євро – 
2% річних.

Розмір тарифу залежить 
від статі та віку застра-
хованої особи, строку та 
періодичності сплати стра-
хових внесків, а також від 
обраного виду страхових 
виплат (ануїтетів).

О
со

бл
ив

і у
м

ов
и

- валюта страхування: 
гривня;
- додатковий інвестиційний 
дохід за даною програмою 
не нараховується.

- валюта страхування: 
гривня, долар США, євро;
- індексація страхових вне-
сків;
- збільшення розміру стра-
хових внесків на коефіцієнт 
індексації, який залежить 
від валюти страхування та 
становить: у гривні – 5%; 
у доларах США та євро – 
2%;
- отримання додаткового 
інвестиційного доходу.

- валюта страхування: 
гривня, долар США, євро;
- нарахування бонусів 
за рахунок додаткового 
інвестиційного доходу (як 
в період очікування, так і 
в період страхових виплат 
(ануїтетів)).

Продовження таблиці 2

ринку страхових послуг. Особливо це стосу-
ється компаній страхування “life”, кількість 
яких від початку була меншою, а зменшення 
чисельності яких є більш відчутним для усієї 
фінансової сфери.

Проте, незважаючи на негативні тенденції 
у розвитку страхового ринку, найбільші компа-
нії продовжують функціонувати і показувати 
позитивні результати своєї діяльності. Варто 
звернути увагу на аналітику інформаційного 
агентства «Форіншурер», яким за різноманіт-
ними критеріями було складено ТОП-10 стра-
хових компаній у 2016 році (табл. 1) [9].

За даними табл. 1 можна зробити висно-
вок, що на ринку страхування життя в Україні 
діють як компанії з вітчизняним капіталом, так 
і міжнародні компанії з іноземним капіталом. 
Показники діяльності зазначених компаній 
за усіма обраними критеріями суттєво відріз-
няються – показники компаній першої трійки 
перевищують відповідні показники останніх 
компаній у списку більше, ніж в 10 разів.

Особливої уваги в цьому переліку заслуго-
вує досвід страхової компанії «ТАС». Дана ком-
панія викликає інтерес через низку факторів:

1) СК «ТАС» є однією з найуспішніших 
компаній на ринку страхування життя в Укра-
їні; згідно з даними звіту компанії за 2016 рік 

страхові виплати (не враховуючи викупні 
суми) порівняно з аналогічним періодом 
минулого року приросли на 30% та склада-
ють 71,8 млн. грн.; виплати були здійснені за 
2 094 страховими випадками, 91% від загаль-
ної суми виплат склали виплати по закінченню 
накопичувального договору страхування 
життя; страхові резерви та активи приросли 
та складають 1,45 та 1,63 млрд. грн. відпо-
відно; компанією за 2016 рік було зібрано 
285,9 млн. грн. та укладено 94 497 договорів 
страхування життя [10];

2) ця компанія характеризується участю 
виключно українського капіталу, що вирізняє 
її серед найбільших компаній у сфері страху-
вання життя;

3) СК «ТАС» працює на ринку страхування 
життя з 1998 року, що дає змогу говорити про 
її стабільність, гнучку адаптивність до кризо-
вих явищ і процесів дестабілізуючого харак-
тер, а також про багатий досвід за цим напря-
мом страхування.

Нині СК «ТАС» надає широкий спектр 
страхових продуктів у сфері страхування 
життя, які характеризуються гнучкістю та 
зручністю використання для споживачів, охо-
плюючи різні верстви населення та, відпо-
відно, їх потреби до умов, що склалися. Більш 
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Рис. 3. Механізм реалізації страхових продуктів СК «ТАС»

Перший рік Період накопичень
(термін дії договору)

Рік завершення дії 
договору

- визначення мети, 
суми та строку 
накопичення;
- укладення 

договору 
страхування

- сплата чергових 
внесків за 
договором 

страхування;
- отримання 
фінансового 

захисту;
- отримання 

інвестиційного 
доходу

- завершення 
сплати внесків;

- отримання 
виплати за 
договором 

страхування

Рис. 4. Заходи державного впливу для стимулювання ринку страхування  
життя в Україні
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детальну інформацію про перелік страхових 
послуг, які надає СК «ТАС», та їх специфікації 
можна знайти у табл. 2 [11].

Не менш цікавим є механізм надання стра-
хових продуктів СК «ТАС» в рамках програми 
страхування життя (рис. 3) [11].

Сучасними науковцями відображено 
широкий спектр проблем і факторів, які стри-
мують розвиток ринку страхування життя в 
Україні. Зазначені питання можна розділити 
на фактори прямого та опосередкованого 
впливу, тобто проблеми, які безпосередньо 
знижують ефективність діяльності страхо-
вих компаній, та проблеми, які створюють 
несприятливі умови, що призводять до упо-
вільнення розвитку страхового ринку та 
ринку страхування життя в Україні. До таких 
проблем слід віднести:

– негативну історію страхування життя в 
Україні в пострадянський період;

– нестабільність політичної ситуації;
– відсутність надійних інвестиційних інстру-

ментів, а також відсутність гарантій збере-
ження вкладених коштів;

– низькі доходи громадян, відсутність комп-
лексного підходу під час розроблення страхо-
вих продуктів;

– зміни в соціальній сфері, що через свою 
невизначеність нині стримують розвиток стра-
хування життя;

– недовіру населення до страхових ком-
паній;

– низький рівень економічного розвитку 
країни;

– інфляцію, нестійкість національної 
валюти;

– відсутність вільних коштів у підприємств 
і населення;

– недосконале законодавство;
– низьку страхову культуру населення, 

страхових посередників і деяких страховиків;
– відсутність належної турботи держави 

стосовно забезпечення привабливості цього 
виду діяльності;

– недостатню ємність страхового ринку  
[2, c. 223].

Наявність зазначених проблем викликає 
об’єктивну необхідність у розробці системи 
заходів для нормалізації відносин на ринку 
страхування життя та покращення показників 
діяльності страхових компаній, що працюють 

в цьому напрямі. На нашу думку, провідну 
роль у поширенні страхування життя в Україні 
повинна відігравати держава. Уряд повинен 
проводити державну політику, спрямовану 
на стимулювання страхової сфери загалом 
та ринку страхування життя зокрема. Для 
цього можна застосувати такі заходи (рис. 4) 
[3, с. 148].

Висновки з цього дослідження. Під-
водячи підсумок, необхідно відзначити, що 
страхування життя є невід’ємною складовою 
особистого страхування та системи страху-
вання загалом. У сучасній практиці викорис-
товується комплексний підхід до цього виду 
страхування, який, окрім смерті застрахова-
ної особи, враховує широкий спектр супровід-
них страхових випадків, таких як отримання 
травми, повна або часткова втрата працездат-
ності, страхування дітей до вступу до шлюбу. 
На жаль, нині ринок страхування життя в 
Україні є недостатньо розвиненим і потребує 
суттєвих трансформацій. З усіх криз, з якими 
стикалась українська економічна та фінан-
сова сфери, військово-політична та еконо-
мічна нестабільність останніх років найбільш 
сильно вплинула на цей сегмент страхового 
ринку, що призвело до зниження чисельності 
працюючих компаній зі страхування “life” та 
посилення монополізації цього ринку.

Проте, незважаючи на дестабілізаційні 
процеси, найбільші компанії продовжують 
свою діяльність в цьому напрямі і мають пози-
тивні результати. Яскравим прикладом може 
слугувати СК «ТАС», яка навіть в умовах 
кризи досягає зростання ключових показників 
діяльності і пропонує широкий спектр стра-
хових продуктів з гнучкими умовами. Зага-
лом можна стверджувати, що на український 
ринок страхування життя впливає система 
дестабілізуючих факторів, які здійснюють пря-
мий та опосередкований вплив на цю сферу. 
На нашу думку, провідну роль у стабілізації 
ситуації у сфері страхування життя повинна 
відігравати держава, використовуючи різно-
манітні важелі стимулювання і контролю. 
Використання запропонованих у статті захо-
дів дасть змогу мінімізувати вплив негативних 
факторів на ринок страхування життя в Укра-
їні та створить умови для пожвавлення діяль-
ності в цьому напрямі у короткостроковій та 
довгостроковій перспективі.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На даному етапі розвитку національ-
ної економіки та банківської системи України 
особливо гостро постає питання підтримки 
ліквідності та платоспроможності банків. Бан-
ківська система України нині знаходиться у 
стані затяжної рецесії, безпосередній вплив 
на яку має індикативне регулювання банків-
ської діяльності в особі регулятора – Націо-
нального банку України.

Механізм рефінансування банків як один з 
аспектів державного регулювання банківської 
системи запускає та забезпечує процес зрос-
тання економіки країни загалом, а отже, стра-
тегічна спрямованість його як інструмента 

стимулювання банків є неймовірно важливою 
[1, c. 772–773]. Існує достатня кількість про-
блематичних аспектів розвитку економіки 
України, а їх вирішення унеможливлюється 
без динамічного розвитку банківської сис-
теми, що виступає однією з головних структур 
ринкової економіки.

Таким чином, впровадження ефективного 
механізму рефінансування банків є одним з 
актуальних питань реалізації стратегії забез-
печення стійкого розвитку банківської сис-
теми, підтримки ліквідності та платоспро-
можності банківських установ. Доцільність 
впровадження нових механізмів та пере-
гляду старих пояснюється своєрідною кризою ГР
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ліквідності, адже лише за 3 роки (з 2014 по 
2016 рр.) було визнано неплатоспроможними 
та ліквідовано 86 банків [2]. Станом на 1 січня 
2017 р. на ринку банківських послуг працюють 
96 установ порівняно із 182, що було харак-
терно для 2014 р. Скорочення кількості бан-
ків майже вдвічі говорить про сувору політику 
Національного банку України (НБУ) та необ-
хідність реформування системи рефінансу-
вання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження особливостей меха-
нізму рефінансування, а також пошуку ефек-
тивних методів та механізмів забезпечення 
стійкості банківської системи присвячено зна-
чну кількість наукових праць, зокрема фун-
даментальні дослідження провідних зарубіж-
них вчених Я. Міркіна, С. Моісєєва, Дж. Сінкі, 
В. Усоскіна, М. Ямпольського, А. Бергера, 
С. Девіса, К. Джеймса, Б. Едвардса, Дж. Селбі, 
П. Роуза, К. Редхеда. Належне місце в роз-
робці цієї проблематики посідають праці відо-
мих українських економістів, до яких нале-
жать О. Васюренко, М. Савлук, А. Яценюк, 
Я. Берназюк, М. Старинський, С. Баранов-
Мохорт, С. Очкуренко, О. Сударенко, І. Шам-
рай, С. Лучковська, О. Орлюк, А. Гальчин-
ський, В. Міщенко, А. Мороз.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У більшості наукових 
праць охарактеризовано загальні особли-
вості рефінансування банків та його форм, 
проте нині відсутній єдиний критичний підхід 
до інституційної структури механізму держав-
ного регулювання та нагляду за банківською 
діяльністю, тому питання упровадження 
інновацій у цьому аспекті не розглядається 
або майже не висвітлюється у працях наших 
науковців, хоча, на нашу думку, доцільними є 
ретроспективний аналіз та впровадження іно-
земного досвіду.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є ана-
ліз сучасних показників рефінансування бан-
ків та визначення проблематичних аспектів 
наявної моделі з метою впровадження інно-
ваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Історія розвитку банківської системи 
останніх років наочно демонструє той факт, 
що у кризових ситуаціях наявна система 
рефінансування виявляється неефективною. 
Підтвердженням цьому є рис. 1, на якому 
чітко простежується тенденція до збільшення 
попиту банків на короткострокову докапіта-
лізацію у вигляді кредитів «овернайт». Це 

говорить про нестачу коштів для відповід-
ності економічним нормативам ліквідності, 
що встановлюються Національним банком 
України, недієвість сучасної моделі рефінан-
сування та жорсткі умови банківського ринку. 
Із введенням з 1 січня 2017 р. вимоги щодо 
мінімального розміру регулятивного капіталу 
в обсязі 500 млн. грн. регулятор унемож-
ливив існування великої кількості банків на 
ринку. Вважаємо, що такі заходи є недієвими 
у стратегічному аспекті взагалі; розгляда-
ючи державне регулювання банківської сис-
теми Німеччини, ми зацікавились, чи відпо-
відають усі показники банків новим вимогам 
«Базеля III».

31%

48%

21%

Тендерні операції та 
операції РЕПО

Кредити "овернайт"

Стабілізаційні кредити (під 
програми фінансового 
оздоровлення та 
збереження ліквідності)

Рис. 1. Інформація щодо активних операцій, 
що проводились НБУ з метою регулювання 

ліквідності банків у 2014–2015 рр. [2]

Рефінансування є одним з основних інстру-
ментів грошово-кредитної політики НБУ, у 
широкому значенні це є наданням коштів тим 
банкам, які нині їх потребують [1, c. 772]. На 
нашу думку, цей механізм має низку проблем, 
таких як недосконалість нормативно-правової 
бази, відсутність механізму контролю за цільо-
вим використанням коштів, відсутність прозо-
рості банківської звітності, виведення коштів 
через офшорні канали та перекладення від-
повідальності на Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб, використання їх для спекуляції 
на валютному міжбанківському ринку.

Рефінансування є не функцією НБУ, а 
вимушеним заходом під час кризи для під-
тримання ліквідності банків, саме тому в усіх 
інших випадках рефінансування призводить 
до негативних наслідків [4, с. 173–175].

Відповідно до ст. ст. 7, 25 Закону України 
«Про Національний банк України» [5], висту-
паючи у ролі кредитора останньої інстанції, 
НБУ організовує систему рефінансування 
(кредитування) банків, встановлює порядок 
і умови рефінансування, здійснює операції 
рефінансування, забезпечуючи тим самим 
регулювання ліквідності банківської системи. 
Окрім цього, забезпечує передбачене ст. 49 
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Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» [6] право банків за нестачі коштів для 
здійснення кредитування клієнтів і виконання 
прийнятих на себе зобов’язань звертатися за 
отриманням кредитів до НБУ на визначених 
ним умовах. На нашу думку, необхідно внести 
зміни до законодавства та передати повно-
важення щодо здійснення рефінансування 
державній структурі, що могла б існувати на 
рівні з НБУ, забезпечувати активну взаємодію 
з департаментами, які відповідають за здій-
снення індикативного регулювання як такого.

Виклики сучасного етапу економічного 
розвитку в Україні потребують формування 
ефективної системи рефінансування. Для 
досягнення такої ефективності вважаємо за 
доцільне запровадити нову модель рефінан-
сування НБУ; розширити перелік неринкових 
активів, які можуть виступати в ролі застави 
під час рефінансування; створити в НБУ адек-
ватну систему ризик-менеджменту, спрямо-
вану на мінімізацію ризиків під час рефінансу-
вання банків тощо [1, c. 772].

Проаналізувавши структуру наданих кре-
дитів рефінансування за 2014–2016 рр. 
(рис. 2), ми виявили декілька моментів. 
По-перше, більшість кредитів рефінансу-
вання за цей період була надана уже непла-
тоспроможним банкам (44%). Основними 
позичальниками за цей період були АТ «Зла-
тобанк» (5,6%), ПАТ КБ «Хрещатик» (5,6%), 
АТ «Дельта Банк» (5,5%), ПАТ «ВіЕйБі Банк» 
(5,4%), ПуАТ «Фідобанк» (5,1%) [2]. По-друге, 
відбувався нерівномірний розподіл коштів 
рефінансування серед банків, тобто значні 
суми надавалися кільком системним банкам, 
тоді як більшість отримувала менше серед-
нього. За досліджуваний період ПАТ «Приват-
Банк» отримав 6% від загальної суми наданих 
кредитів рефінансування, АТ «Ощадбанк» – 
6%, АТ «Укрексімбанк» – 5,9%.

Дані банківські установи протягом 2014–
2015 рр. вдало використовували ці кошти на 
міжбанківському ринку з метою проведення 
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Рис. 2. Загальний обсяг наданих НБУ банкам 
кредитів на строк більше 30 календарних днів 

за 2014–2016 рр.
Джерело: складено за [2]
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спекулятивних валютних операцій. Державні 
ж банки великі суми коштів спрямовували на 
фінансування «Укрнафтогазу». При цьому 
жодного разу не наголошувалось на тому, що 
дані кошти не використовуються за цільовим 
спрямуванням. В законодавстві встановлено, 
що кошти рефінансування надаються із зазна-
ченням цільового спрямування, однак не існує 
досконалої системи моніторингу, що значно 
спростила б контроль за даними коштами на 
кожному етапі їх використання [4,  c. 172].

Першим кроком до зміни алгоритму рефі-
нансування є перш за все посилення контр-
олю та вдосконалення фінансової і статис-
тичної звітності про використання кредитів 
рефінансування [5, с. 58]. Для впровадження 
цього необхідно розглянути саме іноземний 
досвід щодо побудови інституційної складо-
вої банківського регулювання (табл. 1).

Важливим етапом є розробка принципово 
нових схем рефінансування без залучення 
коштів НБУ. Для цього пропонуємо створити 
спеціальне Аналітично-ревізійне бюро на базі 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО), що працюватиме із проблемними 
банками. Відповідно, НБУ делегує повно-
важення щодо аналізу звітності та роботи з 
неплатоспроможними банками даній уста-
нові, причому вона тісно співпрацюватиме з 
відповідними департаментами НБУ; пропону-
ємо зробити дане Бюро незалежним від інших 
урядових інституцій, проте підзвітним НБУ у 
частині надання коштів рефінансування про-
блемним банкам.

Вищим виконавчим органом Бюро може 
бути Виконавча рада, що визначає, чи 
доцільно надавати кошти рефінансування 
тому чи іншому банку. Фактично відбува-
ється аналіз його звітності та проблематич-
них аспектів щодо роботи на ринку. Кінцевим 
і остаточним результатом роботи цієї Ради 
може вважатись рішення щодо фінансування 
банківської установи, а саме залишити її 
на самофінансуванні чи надати певну суму 
коштів з метою докапіталізації. Якщо банк, 
згідно з рішенням Виконавчої Ради, визнано 
проблемним і неплатоспроможним, цю справу 
надалі передають НБУ.

Дана модель має три постійні суб’єкти: 
НБУ, Аналітично-ревізійне бюро та банки, 
причому четвертим, тимчасовим, може висту-
пати санаційний фонд (на момент запрова-
дження у банку тимчасової адміністрації та 
визнання його неплатоспроможним).

Отже, НБУ за допомогою Аналітично-реві-
зійного бюро визначає проблемний банк, вво-

дить у ньому тимчасову адміністрацію. Від-
бувається продаж активів проблемного банку, 
виручені кошти від реалізації активів склада-
ють першочергові виплати, потім визначають 
суму проблемної заборгованості. Після цього 
створюється санаційний фонд (фактично він 
же є пайовим) з випуском інвестиційних сер-
тифікатів на суму проблемної заборгованості, 
збільшеної на розмір статутного фонду банку. 
Випущені інвестиційні сертифікати обміню-
ють на корпоративні права засновників банку. 
Обрано саме цей вид цінних паперів, оскільки 
він має найбільше переваг серед усіх наяв-
них на ринку. Фактично проблемні активи 
обмінюються на інвестиційні сертифікати, 
за рахунок надходження яких погашається 
заборгованість банків. Інвестиційні сертифі-
кати є іменними цінними паперами, що знахо-
дяться у «магічному трикутнику»: ліквідність, 
надійність та ліквідність, для нашої ситуації 
прослідковується повна відповідність наяв-
ному законодавству. Кошти, що надходять від 
інвесторів, як резидентів, так і нерезидентів 
(фізичних чи юридичних осіб), згідно з зако-
нодавством, передаються Аналітично-реві-
зійному бюро, що, відповідно, має державну 
форму власності, таким чином, банк націо-
налізується з можливістю подальшого пере-
продажу. Його активи за такою схемою можна 
просто очистити, після чого продати банк тим, 
хто зацікавлений в цьому, а виручені кошти 
спрямувати до Державного бюджету або ж 
залишити в Бюро з можливістю подальшого 
цільового використання. Сьогодні в основу 
розрахунку бюджетів на наступний рік покла-
дено макроекономічні показники, які розро-
бляє НБУ, ми ж пропонуємо в основу розра-
хунку та планування обсягів рефінансування 
покласти економічні нормативи щодо ліквід-
ності банків, адже так буде простіше виявити 
майбутній попит на ліквідні кошти. Нині НБУ 
використовує декілька методик розрахунку 
ліквідності, основною з яких є коефіцієнт мит-
тєвої ліквідності (так званий acid-test ratio), що 
особливо поширений у європейському еко-
номічному просторі. Також, на нашу думку, 
доцільним є використання фундаментальних 
показників Міжнародного валютного фонду 
(МВФ), які запропоновані Базельським комі-
тетом із банківського нагляду, але в розрізі 
окремих банків, не тільки на рівні банківської 
системи загалом (рис. 3).

Проаналізувавши структуру портфеля 
забезпечення НБУ за кредитами рефінансу-
вання, дійшли висновку, що політика регу-
лятора є виваженою та орієнтованою на 
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максимальний результат: так, основною 
заставою банків, що працюють на ринку, є 
майно та цінні папери (ОВДП), що відповідає 
реальності [2]. Проте доцільно було б впро-
вадити низку неринкових активів, що мають 
можливість виступати в ролі застави під час 
рефінансування, дослідивши усі ризики, які 
існують на ринку: як заставу можна вико-
ристовувати портфель споживчих кредитів, 
портфель кредитів малого та середнього біз-
несу, основні засоби банків тощо. На рис. 4 
відображено динаміку прострочених кредитів 
банків у розрізі років, яка відображає тенден-
цію до їх зростання. А отже, бачимо, що попит 
на надання коштів рефінансування збільшу-
ється, ліквідність банків поступово зменшує 
оберти, з чим пов’язані процеси ліквідації 
банків. Це говорить про неспроможність бан-
ківських інституцій працювати на ринку, заре-
гульованість банківської системи тощо.

Можна виділити й інші переваги запропоно-
ваної моделі, такі як націоналізація неплато-
спроможних банків; надходження від продажу 

цих банків до бюджету; зменшення видаткової 
частини бюджету та витрат адміністрування, 
що покладаються на НБУ щодо рефінансу-
вання; зменшення тягаря, що покладається 
на плечі ФГВФО, та лібералізація банківської 
діяльності; дерегуляція банківської системи, 
а також її тісна співпраця з іншими ланками 
фінансової сфери; можливість контролю за 
цільовим спрямуванням коштів рефінансу-
вання на усіх стадіях їх використання; впрова-
дження кваліфікованого ризик-менеджменту 
у банках; транспарентність банківської звіт-
ності, а також мінімізація валютних спекуля-
цій за рахунок коштів рефінансування; вико-
ристання індикативних прогнозних показників 
НБУ, що використовуються у бюджетному 
процесі; відповідність засадам грошово-кре-
дитної політики та законодавству; значний 
крок до зменшення дефіциту державного 
бюджету України.

Значною проблемою сьогодні є те, що при-
ватні банки отримують кошти рефінансування 
з державного бюджету, нині це є досить ризи-

Рис. 3. Фундаментальні показники МВФ, 
запропоновані Базельським комітетом  

з банківського нагляду
Джерело: складено за [7; 8]

Рис. 4. Динаміка обсягу простроченої 
заборгованості банків за 2008–2016 рр.

Джерело: складено за [2]

Рис. 5. Інноваційна модель рефінансування банків, аналізу  
їх ліквідності й платоспроможності
Джерело: власна розробка авторів
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кованим, оскільки можливим є виведення цих 
коштів в офшори. Так, надалі буде наведено 
приклад 2015 р., що підтверджує ці дані. На 
рис. 5 схематично зображено інноваційну 
модель рефінансування банків та аналізу їх 
ліквідності й платоспроможності.

Журнал “Forbes” надає інформацію сто-
совно «Дельта Банку», який був прикла-
дом державно-приватного партнерства та 
користувався як рефінансуванням НБУ, так 
і коштами державних банків [11]. Ліквідація 
«Дельта Банку» призвела до втрати близько 
30 млрд. грн. коштів державного бюджету. 
У «Дельта Банку» знаходилось на рахунках 
багато коштів державних установ, питання 
повернення яких нині однозначно закрито, 
йдеться про 3,5 млрд. грн. Державної іпотеч-
ної установи, 1,6 млрд. грн. «Укрексімбанку» 
та 3,3 млрд. грн. «Ощадбанку».

Використовуючи індикатори фінансової стій-
кості, що поширені у Західній Європі та запро-
поновані Базельським комітетом з банківського 
нагляду, Аналітично-ревізійне бюро цілком 
реально може уникнути цих процесів, одразу 
виявивши негативні тенденції на ринку, виві-
вши неплатоспроможні банки з ринку, якщо їх 
докапіталізація не є рентабельною. Також НБУ 
та Аналітично-ревізійне бюро можуть разом 
з фіскальними органами закладати в бюджет 
обсяги коштів рефінансування, що зменшу-
ватимуться щороку, відповідно до фінансо-
вої звітності Аналітично-ревізійного бюро.

Пропонуємо фундаментальною основою 
для роботи Аналітично-ревізійного бюро 
обрати прогнозні показники, які НБУ роз-
робляє під час бюджетного прогнозування, 
а саме показники, які щороку до 15 березня 
розраховуються НБУ, – монетарні показ-
ники і показники валютно-курсової політики. 
Одними з прогнозних показників є еконо-
мічні нормативи, причому варто зазначити, 
що обсяги рефінансування безпосередньо 
залежать від них: безпосередньо від дій регу-
лятора залежить кількість запитів рефінансу-
вання державних та великих банків України 
(адже саме їм НБУ не може відмовити, тут 
йдеться про вагомі майнові застави та фінан-
сові інструменти, що надаються НБУ на час 
користування позикою). Отже, використання 
цієї моделі та її впровадження призведуть до 
зменшення коштів бюджету, що закладаються 
на процес рефінансування. Так, у 2015 р. на 
рефінансування було закладено в бюджеті 
36,5 млрд. грн., а для діяльності ФГВФО 
передбачалось виділення коштів в розмірі 
20 млрд. грн. [11].

Як свідчить структура наданого рефінан-
сування, банки потребують короткострокової 
докапіталізації, тому найбільш поширеним 
його видом є кредити «овернайт», частка яких 
у 2015 р. у загальному обсязі склала 48% [2]. 
Нині ця проблема є нагальною, оскільки сьо-
годні 86 банків перебувають у стані ліквідації 
[2], більша частина тих, що на ринку, є непла-
тоспроможними і потребують докапіталіза-
ції, тільки за 2 місяці 2016 р. обсяг заборго-
ваності банків за кредитами рефінансування 
склав 103,1 млрд. грн., а частка кредитів, 
наданих неплатоспроможним банкам, дорів-
нює близько 25% [2]. Згідно з інформаційними 
матеріалами, наданими НБУ, за 2014–2016 рр. 
було надано коштів рефінансування на суму 
136,85 млрд. грн., а обсяг заборгованості на 
початок 2016 р. становив 103,1 млрд. грн. Ці 
показники свідчать про неспроможність сис-
теми рефінансування діяти в ринкових умо-
вах, її неефективність. Доцільно розглянути 
динаміку надання коштів рефінансування за 
роками, а також порівняти кількість операцій 
щодо надання кредитів (рис. 6), спостеріга-
ється така закономірність: кошти рефінан-
сування активно надаються на початку року, 
проте ближче до кінця року політика НБУ 
спрямовується, як правило, на скорочення 
операцій рефінансування. Якщо спостеріга-
ється надання одному й тому ж банку коштів 
рефінансування протягом декількох місяців, 
як це відбувалось із ПАТ «Хрещатик», це свід-
чить про серйозні проблеми даної банківської 
установи на ринку, а також про неефектив-
ність надання вищезгаданих кредитів.
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Рис. 6. Динаміка операцій рефінансування  
та їх обсягів протягом 2014–2016 рр.

Джерело: складено на основі [2]

Висновки з цього дослідження. Отже, 
підводячи підсумки проведеного дослідження, 
слід визнати, що механізм рефінансування 
потребує рішучих реформ і є недосконалим, 
а запропонована методика може бути впро-
ваджена у термін менше 1 року, що особливо 
актуально для умов українського ринку та 
сучасної кризи банківської системи.
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У 2015 р. НБУ офіційно визнав переорієн-
тацію на політику «дешевих грошей», змен-
шивши фактично облікову ставку, від якої 
безпосередньо залежить надання коштів 
рефінансування. Інноваційна діяльність 
стосовно впровадження цієї моделі дасть 
змогу отримати найбільше економічних 
вигод на даному етапі економічного розви-
тку України, що характеризується високими 
інфляційними показниками. Проте існує 
проблематика у вигляді недоліку кваліфіко-
ваних кадрів, пошук яких є основним у про-
цесі впровадження нової моделі рефінан-
сування українських банків. Впровадження 
«Базеля III» та інших вимог до капіталу в 

Україні має відбуватись поступово та з ура-
хуванням існування вищезазначених про-
блем, що характерні нині для банківського 
сектору. Так, подальша діяльність НБУ 
стосовно рефінансування та роботи з про-
блемними банками має базуватись на таких 
засадах: досягнення системності й тран-
спарентності банківського сектору; впро-
вадження механізму контролю за цільовим 
використанням коштів рефінансування; 
вдосконалення НБУ процесу прогнозування 
макроекономічних показників на наступні 
2 роки; створення кваліфікованого ризик-
менеджменту; злагоджена взаємодія НБУ з 
бюджетними інституціями тощо.
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Стаття присвячена дослідженню системи державної підтримки розвитку венчурного ринку в Україні. Роз-
крито переваги державно-приватного партнерства під час побудови венчурного фонду. Запропоновано кон-
цепцію створення державно-приватного фонду для фінансування проектів в аграрному секторі. Розкрито осо-
бливості теоретичного та фінансового механізму його діяльності.
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Карасик О.М., Петрюк М.В. КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
Статья посвящена исследованию системы государственной поддержки развития венчурного рынка в 

Украине. Раскрыты преимущества государственно-частного партнерства при построении венчурного фонда. 
Предложена концепция создания государственно-частного фонда для финансирования проектов в аграрном 
секторе. Раскрыты особенности теоретического и финансового механизма его деятельности.
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Karasyk O.M., Petriuk M.V. THE CONCEPT OF PUBLIC-PRIVATE VENTURE FUND
In the article investigated the system of state support of venture capital market in Ukraine. The benefits of pub-

lic-private partnership in the construction of venture capital fund are revealed. The concept of establishing public-pri-
vate fund to finance projects in the agricultural sector was offered. The features of the theoretical and the financial 
mechanism of its activity were disclosed.

Key words: venture capital, public-private partnerships, venture capital, internal rate of return, future value, as-
set management company.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В багатьох розвинутих країнах, але 
здебільшого в країнах, які розвиваються, від-
бувається об’єднання обмежених ресурсів 
держави та приватних партнерів у державно-
приватні інститути фінансування (венчурні 
фонди) з метою розвитку певної пріоритетної 
галузі та зростання її у довгостроковій пер-
спективі. Основними функціями таких інсти-
тутів є відбір і фінансування проектів пріори-
тетного напряму економіки, які не отримують 
належних ресурсів з боку інших можливих 
інвесторів з певних причин, таких як високі 
ризики, тривалий період окупності, обмеже-
ність вибору фінансових інструментів. В Укра-
їні не створюються класичні венчурні фонди 
за участі держави, тому актуальні дослі-
дження пов’язані з цим питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед зарубіжних та вітчизняних вчених най-
більш відомими дослідниками цього питання 

є Л. Хілл, К. Кемпбел, Д. Гледстоун, Т. Кол-
лер, А. Комашенко, Л. Антонюк, Г. Тарасова, 
К. Кутрань, Т. Калінеску. Роботи науковців 
присвячені дослідженню ринків венчурного 
капіталу зарубіжних країн, розгляду економіч-
ної сутності венчурного капіталу, дослідженню 
сутності та особливостей процесу венчурного 
фінансування.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас залишається 
недостатньо дослідженим механізм ство-
рення державно-приватних венчурних фондів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розробка концеп-
ції державної підтримки венчурного фінансу-
вання в Україні на основі державно-приват-
ного партнерства, а також побудова моделі 
державно-приватного венчурного фонду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Державно-приватне партнерство в 
Україні – система відносин між державним та ГР
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приватним партнерами, під час реалізації яких 
ресурси обох партнерів об’єднуються з відпо-
відним розподілом ризиків, відповідальності 
та винагород (відшкодувань) між ними для 
взаємовигідної співпраці на довгостроковій 
основі у створенні (відновленні) нових та/або 
модернізації (реконструкції) діючих об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій, а також 
користуванні (експлуатації) такими об’єктами. 
Державно-приватне партнерство передбачає 
використання механізму розподілу ризиків та 
відповідальності за результати господарської 
діяльності між державою та підприємниць-
кими структурами [2, c. 28–36].

Ми вважаємо, що наявна модель розви-
тку венчурної системи України через венчурні 
інститути спільного інвестування не є ефек-
тивною, і вважаємо, що найкращою моделлю 
розвитку буде створення державної програми 
розвитку, в рамках якої засновано державно-
приватний венчурний фонд для фінансування 
проектів аграрного сектору як перспектив-
ної галузі економіки. Схема організації дер-
жавно-приватного партнерства досить проста 
(рис. 1).

З метою вдосконалення механізмів роз-
витку інвестиційної інфраструктури в рам-
ках державно-приватного партнерства над 
концепцією створення приватного акціонер-
ного товариства «Український державний 
венчурний фонд» працював Т. Комашенко 
[7, с. 45–52], а його основні принципи вико-
ристала у дослідженнях К. Кутрань [4, с. 110–
114]. Розроблені ними принципи та пропози-
ції, а також напрацювання інших дослідників 
у цій сфері будуть використані нами під час 

формування нової схеми державно-приват-
ного венчурного фонду.

Ми вважаємо, що фонд повинен фінан-
сувати виключно проекти та підприємства 
аграрного сектору як провідної галузі країни, 
тому назвемо його фонд венчурних інвестицій 
«Аграрний».

На думку авторів, місія державно-приват-
ного фонду має бути пов’язана з:

– розвитком нових інноваційних компаній в 
Україні та формуванням культури інновацій-
ного підприємництва;

– налагодженням та удосконаленням 
зв’язку науки, освіти та інноваційного біз-
несу, а також комерціалізації технологій в 
Україні;

– просуванням вітчизняних новітніх техно-
логій та їх продуктів на міжнародний ринок;

– стимулюванням попиту на технології та 
інновації на внутрішньому ринку;

– опануванням найкращих практик міжна-
родного венчурного інвестування та створен-
ням партнерських зв’язків між управляючими 
компаніями міжнародних венчурних фондів 
та національними управляючими компаніями 
венчурних фондів розвитку;

– удосконаленням механізму колективного 
інвестування тощо [7, с. 96, 140].

На нашу думку, цілі та місія фонду є занадто 
широкими для впровадження в сучасних 
умовах України. Місія державно-приватного 
венчурного фонду «Аграрний» (далі – ДПВФ 
«Аграрний») полягає у фінансуванні проектів 
аграрного сектору через механізм залучення 
капіталу держави та приватних інвесторів на 
рівних правах.

Рис. 1. Схема організації класичного венчурного фонду за участю держави
Джерело: [10]

Держава Приватний інвестор

Yozma, Corfu

Фонд 1 Фонд N

Проект 1 Проект N Проект N Проект N
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Управління фондом потрібно передати 
незалежній КУА, яка сформована з досвідче-
них менеджерів венчурного сектору. Це дасть 
змогу володіти фондом державі, але мінімізує 
механізм впливу на його діяльність та розви-
ток. Ми також пропонуємо визначити витрати 
на управління фондом на рівні 10% від поточ-
них інвестицій, що покриє витрати, а 20% пре-
мії після виходу інвестора з проекту повинні 
стати додатковою мотивацією для менедж-
менту. Основними ж функціями КУА повинні 
стати:

– проведення високоякісної технологіч-
ної бізнес-експертизи проектів (формування 
постійно діючих експертних рад (експертного 
пулу) та внутрішньої служби аналізу проек-
тів);

– здійснення консалтингової та управлін-
ської підтримки аграрних підприємств, що 
реалізують відповідні проекти;

– надання послуг аграрним компаніям, 
таких як сприяння сертифікації продукції, 
патентуванню результатів НДДКР закордо-
ном, надання науково-технічної інформації;

– проведення постійного моніторингу та 
аналізу результатів фінансово-економічної 
діяльності як фондів, так і інноваційних під-
приємств (проектів), що отримали венчурні 
інвестиції;

– формування інформаційної бази пере-
дових технологій, винаходів та інноваційних 
проектів, які розроблені на вітчизняних під-

приємствах, мають конкурентні переваги та 
вважаються перспективними для залучення 
державних коштів.

На основі проведеного аналізу наявних 
систем підтримки функції держави ми сфор-
муємо так:

– держава – джерело венчурного капіталу 
(на найбільш ризиковому етапі);

– підтримка розвитку програми та венчур-
ної системи загалом шляхом прийняття зако-
нів, які регулюють відносини у цій сфері;

– удосконаленні податкового регулювання;
– забезпечення розвитку біржових та 

фінансових механізмів;
– популяризація венчурного капіталу як 

джерела фінансування загалом шляхом 
інформаційного наповнення ринку;

– проведення венчурних ярмарків, а також 
підтримка виставкової діяльності високотех-
нологічних компаній;

– вирішення спірних питань інтелектуаль-
ної власності.

В нашому розумінні роль держави полягає 
у підтримці та всебічному розвитку венчур-
ного бізнесу через забезпечення доступу до 
публічної інформації та популяризації специ-
фічного виду фінансування. Участь держави 
у фонді забезпечить прямий потік інформації 
про слабкі та проблемні місця в організації 
фонду, які потрібно вирішувати. Тому осно-
вними функціями мають залишатись законо-
давча та регулююча.

Рис. 2. Схема діяльності ДПВФ «Аграрний»
Джерело: розроблено авторами

Держава
(10 млн.)

Приватні інвестори
(10 млн.)

Фонд венчурних 
інвестицій

«Аграрний»

Капітал в пропорції 
1:1

Незалежна 
КУА

Стартап Період 
розвитку

Період 
експансії

Період зрілості
(Викуп, ІРО)

ІRR 80-90%
Період

фінансування – 2 р.

ІRR 60-70%
Період 

фінансування – 4 р.

ІRR 30-40%
Період 

фінансування – 2 р.

ІRR 20-30%
Період 

фінансування – 2 р.
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Окремо потрібно виділити напрями фінан-
сування. Так, активи ДПВФ «Аграрний» мають 
спрямовуватись виключно на фінансування 
потенційних проектів в новостворених чи вже 
діючих підприємствах, які перебувають на 
всіх стадіях розвитку. Це забезпечить відпо-
відний рівень доходності та диверсифікації 
ризиків. Крім того, активи венчурного фонду 
мають складатись із цінних паперів (корпора-
тивних прав) сільськогосподарських компаній, 
не більше 15% активів можуть утримуватись 
в грошових коштах, які зберігаються на окре-
мих банківських депозитних рахунках. Склад 
активів, на відміну від активів венчурних ІСІ, 
має чітко регламентуватись. По закінченню 
п’яти років з моменту завершення форму-
вання венчурного фонду його активи повинні 
складатись із цінних паперів (корпоративних 
прав) не менш ніж двадцяти компаній, які 
перебувають на різних стадіях розвитку.

Графічно схему діяльності фонду вен-
чурних інвестицій «Аграрний» зобразимо на 
рис.  2.

Ми пропонуємо здійснювати фінансування 
фондом проектів відповідно до чотирьох 
основних стадій розвитку: стартап, період 
розвитку, період експансії, період зрілості 
(викуп, ІРО). Однією з важливих характерис-
тик під час оцінювання доцільності інвестицій 
є внутрішня норма доходності проекту (IRR). 
Дослідження свідчать про те, що середні 
показники для різних стадій розвитку про-
екту різні залежно від стану економіки та 
очікування інвесторів, тому на основі ана-
лізу наявних досліджень ми обрали середні 
величини IRR для обраних періодів [3]. Крім 
того, вважаємо за доцільне визначити строки 
фінансування проекту: стартап – 2 р, період 
розвитку – 4 р., період експансії – 2 р., період 
зрілості – 2 р. За визначений період проекти 
повинні досягнути запланованих показників 
розвитку відповідного етапу, а лише після 
цього вони можуть претендувати на подальше 
фінансування. Додатковий венчурний капітал 
не може повторно спрямовуватись в проект, 
який не досяг запланованих показників.

Окрім схеми діяльності та теоретичного 
опису основних положень діяльності фонду, 
ми вважаємо за доцільне побудувати мате-
матичну модель діяльності фонду. Під час 
вивчення складних економічних процесів та 
явищ часто застосовується моделювання. 
Ідея нашої економетричної моделі полягає 
в тому, що результативна ознака змінюється 
під впливом не одного, а кількох факторів. 
Зокрема, аналізуючи майбутню вартість гро-

шових потоків від інвестованого капіталу в 
різні проекти та прогнозуючи його подальший 
розвиток, ми досліджуємо функцію загальної 
майбутньої вартості. Це дає змогу встановити, 
як вона зміниться зі зміною грошових потоків 
від реалізації проектів в різних стадіях. При 
цьому на кінцевий результат впливає значна 
кількість чинників.

Вплив багатьох чинників на результативну 
зміну описується за допомогою звичайної 
лінійної функції [1]:
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EEPCT FVaFVaFVaFVaFV 3210 +++=  

tIRRIFV )1(* +=  
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,   (1)
де у – досліджувана (залежна зміна) або 

регресант (в нашому випадку – майбутня вар-
тість грошових потоків від діяльності фонду), 
x1, x2, …, xn – незалежні пояснюючі змінні або 
регресори (грошові потоки від проектів на різ-
них етапах реалізації), a0, a1, a2, …, an – пара-
метри моделі (параметри моделі у нашому 
випадку – це відсоток проектів, які досягли 
встановлених показників), u – випадкова 
складова регресійного рівняння.

Видозмінивши формулу 1 для розрахунку 
майбутньої вартості інвестицій венчурного 
фонду «Аграрний», отримаємо лінійне рів-
няння:
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,   (2)
де FV – майбутня вартість грошових пото-

ків від інвестицій у венчурні проекти; FVС, 
FVP, FVE, FVЗ – майбутня вартість грошових 
потоків відповідно до стадії стартапу, розви-
тку, експансії або зростання; a0, a1, a2, a3 – від-
соток проектів, які досягли запланованої IRR; 
випадкову складову регресійного рівняння на 
даному етапі ми виключимо, оскільки це буде 
дискусійним питанням.

Для розрахунку FV скористаємося класич-
ною формулою [1]:
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,                   (3)
де FV – майбутня вартість інвестицій від-

повідного проекту; IRR – запланована ставка 
доходності (середнє значення відповідного 
етапу на рис. 2), t – період фінансування.

Для спрощення розрахунків обсягу інвес-
тицій візьмемо за умовний 1 млн. дол. Фінан-
сування спрямуємо за етапами так: стар-
тап – 45%; розвиток – 35%, експансія та 
зростання – по 15% від запланованого обсягу.

Дослідження статистичних даних свідчить 
про те, що лише 17% успішних проектів здій-
снюються на стадії стартапу, 36% – стадії роз-
витку, 67% – стадії експансії, 87% – стадії зрос-
тання [8, с. 300–310, 10, с. 84]. Таким чином, 
наша лінійна модель набуває такого вигляду:
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Розрахувавши FV для кожного з етапів, 
маємо такі дані:

FVСТ = 0,45*1*(1+0,8)2 = 1 458 тис. дол.;
FVP = 0,25*1*(1+0,65)4 = 2 594 тис. дол.;
FVE = 0,15*(1+0,35)2 = 273,4 тис. дол.;
FVЗ = 0,1*(1+0,25)2 = 234,4 тис. дол.

Розрахункові дані демонструють потен-
ційну привабливість кожного з етапів інвести-
цій. Але на даному етапі вони не є показни-
ком, оскільки кінцеві дані моделі не отримані, 
тому, підставивши всі показники у функцію 
3.4, отримаємо такі результати: 

FV = 0,17*1 458 + 0,36*2 594+ 
0,67*273,4+0,87*234,4 = 1 568,81 тис. дол.
Здійснивши венчурні інвестиції в про-

екти за заданими параметрами, отримаємо 
результат в 1 568,84 тис. дол. після виходу 
інвесторів з проекту Результат діяльності 
фонду за весь період такий: IRR = 14%. Отри-
мавши розрахунковий результат, ми маємо 
зрозуміти, чи буде він цікавим для інвестора 
порівняно з іншими доступними варіантами 
інвестування. Найменш ризиковим варіантом 

для інвестора буде розміщення коштів на кла-
сичному банківському депозиті та отримання 
доходу у процесі. Проведені дослідження 
показують, що середні розміри відсоткової 
ставки за депозитами в Україні у 2016 році 
становили 10% для вкладів до 2 років та від 
12% до 14% на вклад, довший за 3 роки.

На основі проведеного дослідження ми 
можемо графічно зобразити загальну схему 
реалізації ДПВФ «Аграрний» чи схожих фон-
дів (рис. 3).

Висновки з цього дослідження. В 
результаті проведеного дослідження ми 
визначили теоретичну технічну та фінан-
сову складову моделі, результатом якої має 
стати створення державно-приватного вен-
чурного фонду «Аграрний». Відзначимо, що 
запропонована математична модель реа-
лізації фонду показує в результаті дохід, 
який на 7,6% вище за дохід від банківського 
депозиту за відповідний строк. Тому вважа-
ємо, що базова математична модель може 
використовуватись під час детальнішого 

Рис. 3. Загальна концепція реалізації проекту ДПВФ «Аграрний»
Джерело: розроблено авторами

Теоретична складова:
- місія та завдання 
фонду;
- управління фондом;
- роль та основні функції 
держави;
- роль та основні функції 
приватних інвесторів;
- джерела фінансування 
фонду;

- вихід  інвесторів 
з фонду;
- тощо.

Технічна складова:
- стадії фінансування 
проектів; 
- середній розмір
венчурної інвестиції; 
- вибір інвестиційних 
критеріїв; 
- розрахунок необхідної 
IRR; 
- визначення слабких 
сторін моделі; 
- тощо.

Первинна реалізація концепції 
фонду

Робота над технічними
помилками концепції 

(моделі фонду)

Вирішення проблем 
в ході дискусійних 

обговорень

Кінцева реалізація концепції 
фонду (діюча модель)

Повторення етапу 
до повного вирішення 

проблем, які виникають

Фінансова складова:
- капітал держави і 
приватних інвесторів 
у співвідношенні 1:1;
- витрати на діяльність 
фонду – 10% поточних 
інвестицій та+20% премії 
після виходу інвестора;
- право викупу частки 
інвестора за ціною FV+10% 
- максимальний розмір 
однієї інвестиції – 1 млн. 
дол.
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аналізу даних та доопрацювання. Відзна-
чимо, що важливу роль під час реалізації 
концепції відіграють проведення всіх мож-
ливих дискусій, обговорень та круглих сто-
лів для виявлення слабких сторін та вирі-
шення спірних питань. Ми не виключаємо 

багаторазового повторення етапу «робота 
над помилками» під час реалізації моделі, 
але це сприятиме створенню робочої схеми 
для реалізації першого венчурного фонду, а 
в подальшому – й інших класичних венчур-
ний фондів України.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бесклінська О. Класична лінійна багатофакторна модель / О. Бесклінська [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://svitppt.com.ua/informatika/klasichna-liniyna-bagatofaktor na-model.html.
2. Воронкова Т. Державно-приватне партнерство як інструмент активізації інноваційної діяльності /  

Т. Воронкова // Науково-технічна інформація. – 2014. – № 2. – С. 28–36.
3. Внутрішня норма рентабельності Internal Rate of Return (IRR) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://studentbooks.com.ua/content/view/1309/42/1/3/4361.
4. Дмитриченко Л. Ринок венчурного капіталу: методологія дослідження та механізми функціонування : 

[монографія] / Л. Дмитриченко, К. Кутрань. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2013. – 180 с.
5. Дюгованець О. Світова практика державного фінансування венчурної діяльності / О. Дюгованець //  

Економічний часопис ХХІ. – 2011. – № 1–2. – С. 41–44.
6. Про державно-приватне партнерство : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
7. Калінеску Т. Управління венчурним фінансуванням підприємств : [монографія] / Т. Калінеску. – Луганськ : 

Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2009. – 276 с.
8. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы / К. Кемпбелл ; пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М. : Аль-

пина Бизнес Букс, 2008. – 428 с.
9. Комашенко Т. Концепція створення ПАТ «Український державний венчурний фонд» / Т. Комашенко // 

Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – № 1. – С. 45–52.
10. Федорович П. Моделювання розвитку венчурного бізнесу : [монографія] / П. Федорович, П. Харів. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 208 с.



611

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

УДК 657

Проблеми формування  
фінансових ресурсів підприємств

Ксьондз С.М.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Хмельницького національного університету

Сапригіна О.В.
студентка

Хмельницького національного університету

У статті досліджено сутність фінансових ресурсів підприємств, сформульовано їх визна-
чення як економічної категорії. Визначено джерела формування фінансових ресурсів та 
моменти їхньої трансформації у фінансові потоки на різних рівнях, основні напрями побудови 
системи управління фінансовими потоками з погляду залучення, розподілу та використання 
фінансових ресурсів на підприємстві. 

Ключові слова: фінансові ресурси, власний капітал, залучений капітал,  майно, кредитор-
ська заборгованість, фінансові потоки.

Ксендз С.М., Сапрыгина А.В. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследована сущность финансовых ресурсов предприятий, сформулировано их 

определение как экономической категории. Определены источники формирования финансо-
вых ресурсов и моменты их трансформации в финансовые потоки на разных уровнях, основ-
ные направления построения системы управления финансовыми потоками с точки зрения 
привлечения, распределения и использования финансовых ресурсов на предприятии.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, собственный капитал, привлеченный капитал, 
имущество, кредиторская задолженность, финансовые потоки.

Ksondz S.M., Saprygina O.V. PROBLEMS OF FORMATION FINANCIAL RESOURCES
In the article the essence of financial resources of enterprises. Also formulated their designation 

as an economic category. Identified sources of financial resources and aspects of their transforma-
tion into financial flows at different levels. The main areas of building management of financial flows 
in terms of engagement, distribution and use of financial resources in the enterprise.

Keywords: financial resources, equity, debt capital, assets, accounts payable, financial flows.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Роль та значення фінансових ресур-
сів у сучасних умовах господарювання важко 
переоцінити. Трансформаційні процеси в 
економіці позначилися на механізмі забезпе-
чення фінансовими ресурсами промислових 
підприємств, що призвело до необхідності 
наукового осмислення й теоретичного обґрун-
тування процесів та шляхів адаптації даного 
механізму до сучасних умов господарювання. 
Актуальність розгляду зазначеної теми та її 
проблематики зумовлена тим, що з початком 
перебудови економіки країни більшість під-
приємств змінила форму власності та орга-
нізаційно-правову форму господарювання, 
внаслідок чого третина з них стала збитко-
вими. Це зумовлює постійне зростання значу-

щості теоретичного осягнення нових підходів 
до формування й використання фінансових 
ресурсів та розроблення напрямів практичної 
реалізації рекомендацій щодо актуалізації та 
привернення уваги до ролі фінансових інстру-
ментів у соціально-економічних процесах 
промислових підприємств. Сукупність фінан-
сових ресурсів, сформованих на рівні під-
приємства, визначає можливості: здійснення 
необхідних капітальних вкладень; збільшення 
оборотних коштів; виконання фінансових 
зобов’язань; забезпечення потреб соціаль-
ного характеру тощо.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми формування та викорис-
тання фінансових ресурсів підприємств 
висвітлюються у працях таких економістів, ГР
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

як: Н.О. Андрусяк, І.О. Бланк, О.Д. Василик, 
О.Є. Гудзь, Н.А. Дехтяр, О.В. Єрмошкіна, 
А.Г. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, С.В. Мішина, 
Д.С. Моляков, В.М. Опарін, А.М. Поддєрьо-
гін, О.Р. Романенко, Г.А. Стасюк, О.Я. Стойко, 
П.І. Юхименко та ін. Під впливом їхніх дослі-
джень суттєво змінилися уявлення про 
систему кредитного забезпечення, ціноут-
ворення, оподаткування підприємств, що 
означило новий етап у їх вивченні. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є врегулювання про-
блем забезпечення фінансовими ресурсами 
промислових підприємств, умов та факторів, 
що мають вплив на ці процеси, їх специфіку, 
взаємозумовленість та взаємозв’язок. Біль-
шість дослідників розглядає окремо еконо-
мічні, організаційні, фінансові аспекти цієї 
складної проблеми, що обмежує можливості 
комплексного її розв’язання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В економічній сфері ще не існує 
єдиного, загальноприйнятого погляду на 
фінансові ресурси. Питання, пов'язані з його 
визначенням, досліджуються та ще довго 
будуть досліджуватися різними вченими з 
різних точок зору. Усіх учених – дослідників 
економічної природи фінансових ресурсів 
підприємств можна поділити на тих, які роз-
глядають фінансові ресурси з погляду підпри-
ємств (на мікрорівні), і тих, які розглядають 
цю економічну категорію з боку держави (на 
макрорівні), що наведено в табл. 1.

Отже, зробивши висновки з наведених 
визначень, можна сказати, що фінансові 
ресурси – це засоби, які акумулюються під-
приємством для забезпечення процесу роз-
ширеного відтворення шляхом трансфор-
мації їх в інші види ресурсів, а також  для 
досягнення високих фінансових результатів. 
Вони являють собою сукупність коштів, що 
перебувають у розпорядженні підприємств 
і є джерелом їх виробничого та соціального 
розвитку. Фінансові ресурси підприємства 
утворюються в результаті виробничо-госпо-
дарської діяльності господарюючих суб’єктів 
шляхом отримання грошей за продані товари, 
вироблені ними, а також мобілізації коштів на 
фінансовому ринку. 

Формування фінансових ресурсів здійсню-
ється за рахунок низки джерел. За джерелом 
створення є дві великі групи джерел: власні 
(ресурси, що належать підприємству й утво-
рюються внаслідок його фінансово-господар-
ської діяльності: статутний капітал, резервний 
капітал, додатковий капітал, нерозподілений 

прибуток.) і залучені (ресурси, що знахо-
дяться тимчасово в розпорядженні підприєм-
ства і можуть використовуватися для досяг-
нення статутних цілей: довгострокові і поточні 
зобов’язання). 

Первісне формування фінансових ресур-
сів відбувається в момент створення підпри-
ємства, коли формується статутний капітал. 

Фінансові ресурси формуються, головним 
чином, за рахунок прибутку (від основної та 
інших видів діяльності), а також виручки від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
майна, сталих пасивів, різних цільових надхо-
джень, пайових та інших внесків членів трудо-
вого колективу. 

До стійких пасивів належать статутний, 
резервний та інший капітал; довгострокові 
позики; постійно знаходиться в обороті під-
приємства кредиторська заборгованість (із 
заробітної плати через різницю в термінах 
нарахування і виплати, за відрахуванням у 
позабюджетні фонди, у бюджет, за розрахун-
ками з покупцями і постачальниками). 

Значні фінансові ресурси, особливо на 
новостворюваних і реорганізованих підпри-
ємствах, можуть бути мобілізовані на фінан-
совому ринку за допомогою продажу акцій, 
облігацій та інших видів цінних паперів, що 
випускаються підприємством; дивідендів і від-
сотків за цінними паперами інших емітентів, 
доходів від фінансових операцій, кредитів. 

Основними джерелами формування влас-
них фінансових ресурсів є амортизаційні від-
рахування і прибуток від основної операційної 
діяльності. Амортизаційні відрахування спря-
мовуються на відтворення й оновлення осно-
вних засобів. На жаль, нині на законодав-
чому рівні не відрегульовано амортизаційну 
політику на рівні підприємства. Підприємство 
самостійно обирає метод нарахування амор-
тизаційних відрахувань, що дасть можливість 
суб’єктам господарювання прискорити про-
цес оновлення основних засобів, підвищити 
продуктивність їхньої активної частини, наба-
гато збільшити розміри власних фінансових 
ресурсів. 

Структура та розмір фінансових ресур-
сів залежать від обсягу виробництва підпри-
ємства та його ефективності. Зв’язок між 
розміром фінансових ресурсів та обсягом 
виробництва є двояким, оскільки основним 
регламентуючим фактором збільшення обся-
гів виробництва є величина фінансових ресур-
сів, як і навпаки. Наприклад, недостатній роз-
мір фінансових ресурсів веде до скорочення 
обсягу виробництва та неможливості його 
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Таблиця 1

Сутність поняття «фінансові ресурси» 

Автор Визначення
Макрорівень

О.Р. Романенко Фінансові ресурси держави являють собою фінансові ресурси під-
приємницьких структур державної і недержавної форм власності

О.Я. Стойко 
Фінансові ресурси держави – це цілісна система суспільних від-
носин, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням 
централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів для 
виконання завдань і функцій держави 

П.І. Юхименко Фінансові ресурси являють собою сукупність коштів, що перебува-
ють у розпорядженні держави та суб'єктів господарювання 

О.Д. Василик 
Фінансові ресурси – це грошові фонди, що створюються в процесі 
розподілу, перерозподілу й використання валового внутрішнього 
продукту, який створюється упродовж певного часу в державі 

Д.С. Моляков 
Фінансові ресурси  – це грошові кошти, що знаходяться в розпоря-
дженні держави, підприємств, господарських організацій і установ та 
які використовуються для фінансування витрат та утворення різних 
фондів та резервів 

Н.А. Дехтяр 

Фінансові ресурси – це система економічних відносин із приводу 
формування та розподілу фінансових ресурсів суб'єктів державного 
сектору економіки для забезпечення їх ефективного розвитку, задо-
волення соціально-економічних потреб суспільства та дотримання 
належного рівня національної безпеки

С.В. Мишина

Фінансові ресурси являють собою сукупність грошових коштів у 
фондовій, нефондовій або в матеріальній формах, що формуються 
у процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту 
для забезпечення розширеного відтворення й задоволення інших 
суспільних потреб

Мікрорівень

Г.Г. Кірейцев 
Фінансові ресурси – грошові доходи і надходження підприємства, що 
призначенні для виконання його фінансових зобов'язань і фінансу-
вання витрат щодо забезпечення розширеного відтворення 

В.М. Опарін 

Фінансовими ресурсами підприємства можна вважати сукупність гро-
шових фондів цільового призначення, сформованих у процесі розпо-
ділу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, створеного на 
підприємстві, якими воно розпоряджається на правах власності або 
повного господарського відання і використовує на статутні потреби 

А.М. Поддєрьогін Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в роз-
порядженні підприємств 

О.Р. Романенко 
Під фінансовими ресурсами слід розуміти акумульовані грошові 
кошти з різних джерел, які знаходяться в господарському обігу і 
необхідні для покриття потреб 

І.О. Бланк
Фінансові ресурси – це сукупність акумульованих власних і позико-
вих коштів та їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів, при-
значених для забезпечення його господарської діяльності в майбут-
ньому періоді 

А.Г. Завгородній 
Фінансові ресурси – це грошові кошти, які є в розпорядженні під-
приємства і призначені для здійснення поточних витрат і витрат із 
розширеного відтворення, для виконання фінансових зобов'язань і 
економічного стимулювання працівників 

О.Є. Гудзь 
Фінансові ресурси – це сукупність усіх високоліквідних наявних 
активів, які перебувають у розпорядженні підприємства й призначені 
для виконання фінансових зобов’язань і розширеного відтворення, 
пов’язуючи їх обсяг та склад із платоспроможністю підприємства 

Г.А. Стасюк Фінансові ресурси – джерела засобів підприємства, що спрямуються 
на формування його активів
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розширення, зниження рівня використання 
виробничих потужностей, недостатнього 
забезпечення матеріальними, трудовими та 
іншими ресурсами і, як наслідок, до ще біль-
шого скорочення фінансових ресурсів.

Аналізуючи структуру дебіторської забор-
гованості на підприємствах, з’ясовано, що 
найбільшу питому вагу становить дебіторська 
заборгованість за товари (роботи, послуги) 
неоплачені в строк. Зростання простроченої 
дебіторської заборгованості зумовлено від-
сутністю чіткого контролю за її станом, непла-
тоспроможністю окремих покупців, нестабіль-
ністю системи безготівкових розрахунків із 
покупцями, необґрунтованим наданням піль-
гових умов оплати відвантаженої продукції 
постійним комерційним партнерам (передусім 
відстрочення оплати рахунків). 

Для зменшення дебіторської заборгова-
ності пропонуємо скоротити термін іммобілі-
зації фінансових ресурсів у сферу обігу через 
застосування знижки до вартості відвантаже-
ної продукції за дострокову сплату покупцями 
дебіторської заборгованості; впровадження 
попередньої оплати розрахункових документів. 

Як свідчать дані, на протязі 2008–2015 рр. 
промислові підприємства більшою мірою 
фінансуються за рахунок залучених коштів. 
Це свідчить про неспроможність підприємств 
за рахунок власних джерел забезпечити ефек-
тивний розвиток, не допустити невиправданої 
кредиторської заборгованості та своєчасно 
розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Це, 
своєю чергу, негативно впливає на ліквідність 
підприємства у цілому. Також перевищення 
позикових коштів над власними свідчить про 
недостатній рівень фінансової стійкості під-
приємств України та залежність від зовнішніх 
джерел фінансування.

У сучасних умовах діяльності промислових 
підприємств неможливо віддати перевагу яко-
мусь одному джерелу формування фінансо-
вих ресурсів через негативні наслідки. Так, під 
час використання лише власних коштів вини-
кає загроза обмеження зростання фінансо-
вого потенціалу підприємств, а використання 
позикових та залучених коштів у значних 
обсягах, з іншого боку, дійсно надає можли-
вість виживання та прогресивного розвитку в 
умовах нестабільності, але й значно підвищує 
ступінь ризику у фінансовій діяльності підпри-
ємств.

Також є методи податкового і фінансового 
планування, за допомогою яких реалізуються 
функції фінансових ресурсів та проявляється 
їх сутність. Особливе значення методи подат-

кового планування мають під час здійснення 
функції відтворення, розвитку підприємства, 
тому що вони сприяють збільшенню чистого 
прибутку і можливостей підприємства для 
здійснення інвестиційної діяльності. 

У податковому плануванні застосовується 
група методів, які дають змогу спрогнозувати, 
розрахувати податкові платежі за альтерна-
тивними варіантами здійснення господар-
ської діяльності та вибрати з наявних альтер-
натив оптимальний варіант оподаткування. 
Специфіка податкового планування полягає в 
тому, що, з одного боку, воно є одним зі склад-
ників внутрішньо фірмового планування, а з 
іншого – має спеціальний об´єкт – податкові 
платежі.

Фінансове планування – це процес визна-
чення обсягу фінансових ресурсів за джере-
лами формування і напрямами їх цільового 
використання згідно з виробничими та мар-
кетинговими показниками підприємства у 
плановому періоді. Метою фінансового пла-
нування є забезпечення господарської діяль-
ності необхідними джерелами фінансування.

У цьому підході інтереси держави і підпри-
ємства співпадають, тому що першочерговим 
завданням держави і підприємств в Україні, 
як і раніше, залишається зміцнення фінан-
сової незалежності підприємств. Важливо, 
щоб у стратегії суб’єкта господарювання був 
присутній набір легальних чинників успіху, 
що дають змогу адекватно оцінити рівень 
податкової нестабільності і безпосередньо 
управляти ним під час прийняття рішень. Від 
того, наскільки ефективно підприємство вирі-
шить податкові проблеми під час формування 
стратегії свого розвитку, залежать можливості 
не тільки його економічного зростання, але й 
суспільного виробництва у цілому. 

Фінансові ресурси, що формуються на 
рівні підприємств, забезпечують можливість 
здійснення виробництва продукції, інвесту-
вання, формування оборотних коштів, ство-
рення фондів економічного стимулювання, 
виконання зобов’язань перед бюджетом, 
фінансово-кредитною системою, постачаль-
никами та працівниками, здійснення міжгос-
подарських розрахунків. Їхній рух опосеред-
ковує рух матеріальних та трудових ресурсів, 
необхідних складників організації виробни-
чого процесу.

Врегулювання цих та інших невирішених 
питань рекомендується покласти на фахову 
спілку бухгалтерів, аналітиків та аудиторів, 
яку, враховуючи тісний прямий і зворотній 
взаємозв’язок між обліком, аналізом і ауди-
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том, доцільно було б створити для форму-
вання єдиного методологічного та методич-
ного центру. 

Висновки з цього дослідження. Кризовий 
стан багатьох вітчизняних підприємств викли-
каний наявністю проблем як на макро-, так і 
на мікрорівні. Основними проблемами мікро-
рівня є низький рівень кваліфікації фінансо-
вого менеджменту, надзвичайно ризикова 
політика формування активів та пасивів під-
приємств, труднощі із залученням зовнішніх 
джерел фінансування, дефіцит внутрішніх 
джерел фінансування, високий рівень креди-
торської заборгованості в структурі джерел 
фінансування.

Фінансові ресурси як джерела форму-
вання активів підприємства відображаються 
у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й 
грошові кошти, –  в активі балансу. Джерела 
фінансових ресурсів підприємств є складо-
вою частиною фінансового потенціалу для 
формування фінансових ресурсів і визнача-
ють напрям та обсяг їх надходження. Осно-
вними джерелами формування фінансових 
ресурсів підприємств є власні та запозичені 
кошти. Власний та запозичений капітал, з 
одного боку, формує фінансові ресурси під-
приємства і бере участь у фінансуванні його 
активів, з іншого – становить зобов’язання 
перед конкретними власниками: державою, 
юридичними та фізичними особами.

Ефективне управління формуванням та 
використанням фінансових ресурсів підпри-
ємства дасть змогу забезпечити зростання 

достатку акціонерів (власників) підприєм-
ства як фундаментальної цілі фінансового 
менеджменту, що проявляється у зростанні 
вартості підприємства.

Під час формування фінансових ресурсів 
підприємства необхідно також ураховувати 
велику кількість як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів, які впливають на його функціону-
вання. Будь-яке підприємство залежить від 
взаємовідносин зі своїми партнерами, попиту 
на продукцію, тенденцій розвитку галузі, еко-
номіки країни та інших незалежних безпо-
середньо від самого підприємства чинників. 
Окрім того, внутрішні фактори, до яких нале-
жать стан основних засобів підприємства і 
рівень їх механізації, обмеженість виробничої 
потужності, рівень кваліфікації працюючих та 
ін., теж вимагатимуть урахування певних осо-
бливостей під час формування величини та 
структури фінансових ресурсів. 

Глибоке розуміння механізму формування 
джерел фінансових ресурсів передбачає 
аналітичний підхід до показників структури 
капіталу з погляду ціни, яку повинно платити 
підприємство за його залучення та викорис-
тання. Зазначена ціна виражається у сплаті 
дивідендів під час формування статутного 
капіталу; у ринковій вартості майна, внесе-
ного до статутного капіталу підприємства; 
у відсотках за умови використання банків-
ського кредиту. Навіть прибуток має свою 
ціну, оскільки за його відсутності для розвитку 
підприємства потрібно було б залучати кошти 
шляхом випуску акцій. 
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У статті розглянуто сутність поняття «діяльність банку на валютному ринку». Запропоновано виділити такі 
функції діяльності банку на валютному ринку, як посередницька, трансформаційна та регулятивно-контроль-
на. Розроблено структурно-функціональну схему видів діяльності банку на валютному ринку.

Ключові слова: валютний ринок, банк, валюта, ризик, функція.

Кузнецов А.М., Деркач Ю.Б. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВ УКРАИНЫ НА 
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

В статье рассмотрена сущность понятия «деятельность банка на валютном рынке». Предложено выде-
лить такие функции деятельности банка на валютном рынке, как посредническая, трансформационная и 
регулятивно-контрольная. Разработана структурно-функциональная схема видов деятельности банка на ва-
лютном рынке.

Ключевые слова: валютный рынок, банк, валюта, риск, функция.

Kuznetsov А.М., Derkach Y.B. PECULIARITIES OF THE ACTIVITIES OF MODERN BANKS OF UKRAINE ON 
THE CURRENCY MARKET

The article deals with the essence of the concept of "bank activity on the currency market."  Is suggested to al-
locate the following functions of the bank's activity in the foreign exchange market: intermediary, transformational, 
regulatory, control. The structural and functional scheme of activities of the bank in the foreign exchange market.

Keywords: currency market, bank, currency, risk, function.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах загальноекономічної реце-
сії, відсутності необхідних валютних ресур-
сів, зниження довіри до вітчизняних бан-
ків ефективна валютна політика держави 
є невід’ємною детермінантою відновлення 
процесів розвитку економіки України. Серед 
основних суб’єктів національного валютного 
ринку необхідно відзначити банківські уста-
нови, які здійснюють велику кількість опера-
цій із валютними цінностями, а тому саме 
банки є найбільш уразливими до зовнішніх та 
внутрішніх змін на валютних ринках. За таких 
обставин досить актуальним є розроблення 
теоретичних положень щодо діяльності бан-
ків на валютному ринку в умовах глобалізації, 
циклічності розвитку економіки, фінансових 
інновацій, спільний вплив яких сприяє виник-
ненню постійних змін на валютному ринку. 
Зазначене дослідження забезпечуватиме 

вдосконалення процесів управління ризи-
ками банків, що супроводжують їх діяльність 
на валютному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методологічним засадам та 
практичним аспектам діяльності банків на 
валютному ринку присвячено наукові праці 
зарубіжних учених, таких як: И. Балабанов, 
Р. Дорнбуш, М.В. Енг, Л. Красавіна, О. Лав-
рушин, В. Миклашевская, Ф. Мишкін, І. Нос-
кова, М. Пебро, Д. Піскулов, Є. Платонова, 
К. Рэдхэд, Дж. Сінкі, С. Фишер, А. Холопов, 
С. Хьюс, А. Шапіро, Р. Шмалензи та ін.

Серед вітчизняних науковців напрацю-
вання у даному напрямі мають Я. Белін-
ська, О. Береславська, Н. Божидарніка, 
С. Боринець, О. Боришкевич, В. Васильева, 
О. Васильченко, А. Гальчинський, О. Дзю-
блюк, Ф. Журавка, В. Козюк, В. Міщенко, 
С. Міщенко, А. Мороз, С. Мочерний, О. Нєіз-ГР
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вєстна, Л. Петрашко, Л. Руденко, М. Савлук, 
О. Смолянська, В. Шелудько та ін.

Проведений аналіз праць наведених вище 
науковців дає змогу стверджувати, що недо-
статньо розробленими залишаються теоре-
тичні положення щодо діяльності банків на 
валютному ринку, що здійснюється в умо-
вах нестабільності національної економіки 
та непередбачуваної мінливості плаваючого 
валютного курсу. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження 
сучасних теоретичних підходів до визна-
чення діяльності банків на валютному ринку. 
Успішна реалізація зазначеного завдання 
вимагає з'ясування сутності валютного ринку, 
функції банків, особливостей валютних опе-
рацій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Використовуючи системний підхід, 
теоретичні засади діяльності банків на валют-
ному ринку проаналізуємо у такій послідов-
ності: сутність валютного ринку, функції банків 
на цьому ринку, валютні операції, фінансові 
результати від їх проведення, бізнес-процеси 
та ризики, що її супроводжують.

Для дослідження сутності валютного ринку 
необхідно провести аналіз наявних підхо-
дів науковців до його трактування. Проведе-
ний аналіз наукової літератури дає підстави 
стверджувати про відсутність єдиної думки 
щодо визначення поняття «валютний ринок». 

Існує багато різних визначень валютного 
ринку, згідно з якими він характеризується за 
різними ознаками, основними з яких є розгляд 
ринку як сфери купівлі-продажу валют, як 
фінансового центру, як сукупність валютних 
операцій та як система валютних відносин.

До першої групи науковців слід відне-
сти таких, як С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шма-
лензи,  М.В. Енг, М. Пебро та О. Боришкевич, 
які визначають валютний ринок як ринок, на 
якому продається й купується валюта різних 
країн. Запропоновані визначення вченими цієї 
групи є досить загальними і не дають змогу 
максимально повно розкрити сутність такого 
складного поняття, як «валютний ринок» 
[1–4].

Представники другої групи науковців 
(І. Балабанов, В. Міщенко, М. Пебро та 
В. Ющенко) пропонують визначати валютний 
ринок як офіційний фінансовий центр, у якому 
зосереджено здійснення валютних операцій. 
Зазначені вище дослідники акцентують увагу 
на тому, що, з одного боку, валютний ринок 
акумулює ресурси всіх сегментів фінансо-

вого ринку (за допомогою таких інструментів, 
як позики, депозити, цінні папери, страхові 
інструменти, емітовані в іноземній валюті), а 
з іншого – саме валютний ринок забезпечує 
достатніми ліквідними ресурсами всі валютні 
операції на кредитному, фондовому і страхо-
вому ринках [5; 6]. На нашу думку, запропоно-
ваний підхід до визначення валютного ринку 
стосується лише практичного характеру його 
функціонування, не даючи уявлення щодо 
його функцій, механізмів та конкретних видів 
валютних операцій.

До третьої групи дослідників, які пропону-
ють визначати валютний ринок через сукуп-
ність валютних операцій, що здійснюються на 
валютному ринку, слід віднести Н. Миклашев-
ську, Д. Піскулова, О. Нєізвєстну [7–9]. 

Варто зауважити, що на відміну від 
Н. Миклашевської, яка відносить до валют-
них операцій лише конверсійні операції, 
О. Нєізвєстна та Д. Піскулов доповнюють їх 
кредитно-депозитними. Проте ми не можемо 
погодитися з такою інтерпретацією, оскільки 
операції, пов’язані із зовнішньоторговельними 
розрахунками, міграцією капіталу, туризмом, 
належать до конверсійних, кредитно-депозит-
них та міжнародних розрахунків. 

Наступна група науковців (В. Васильєва, 
О. Васильченко, А. Гальчинський, Б. Дякін, 
О. Смолянська, В. Шелудько) пропонує роз-
глядати валютний ринок як систему, що дає 
змогу досліджувати і взаємодію елементів 
ринку всередині самої системи, і взаємодію 
валютного ринку з іншими економічними сис-
темами [10–14]. На нашу думку, надані визна-
чення валютного ринку представниками цієї 
групи найбільш повно характеризують його 
сутність.

Таким чином, критичний аналіз трактувань 
валютного ринку дослідників різних груп дово-
дить, що кожен із розглянутих підходів харак-
теризує окремий напрям функціонування 
валютного ринку, а це свідчить про його комп-
лексний та багатоаспектний характер. 

Виходячи із багатоаспектності економічної 
категорії «валютний ринок», найбільш повно 
її характеризують такі вітчизняні науковці, як: 
Н. Божидарнік,  О. Владимир, В. Дзюблюк, 
А. Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук [15–17]. Ми 
приєднуємося до їх методологічного підходу 
до визначення та аналізу валютного ринку 
на засадах функціональної, інституційної та 
організаційної характеристик.

Відповідно до функціональної характерис-
тики, валютний ринок – це складова частина 
валютної системи, що забезпечує своєчасне 
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здійснення міжнародних розрахунків, страху-
вання від валютних ризиків, диверсифікацію 
валютних резервів, отримання прибутку його 
учасниками у вигляді різниці курсів валют.

Інституційна характеристика валютного 
ринку являє собою сукупність банківських 
установ, інвестиційних компаній, бірж, бро-
керських контор, інших фінансових установ.

З організаційного погляду валютний ринок 
можна визначити як сукупність сучасних кому-
нікаційних засобів зв'язку (телеграф, телефон, 
телекс, інформаційні системи, комп'ютерні 
мережі, електронні, супутникові комунікаційні 
системи), що зв'язують між собою банки і біржі 
різних країн, які здійснюють валютні операції 
та формують основи функціонування ринку.

Отже, проведений аналіз наукової літера-
тури щодо трактування дефініції «валютний 
ринок» дає підстави визначити його як складну 
багаторівневу систему економічних відно-
син, що характеризується великою кількістю 
функцій, взаємопов’язаних елементів, ієрар-
хічністю будови, глобальним характером.

Ураховуючи велику кількість особливостей 
взаємовідносин на валютних ринках, їх роз-
різняють за критеріями залежно від: інститу-
ціональної структури, виду грошового обігу, 
ступеню охоплення території, наявності 
валютних обмежень, ступеню організованості, 
видів операцій, терміновості угод, законності 
проведення операцій. 

Наявність великої кількості видів валютного 
ринку свідчить про складність взаємозв’язків 
та взаємозалежностей між ними, що потребує 
адекватних систем управління відносинами 
між учасниками ринку.

Більшість науковців до учасників валют-
ного ринку відносять: імпортерів та експорте-
рів, міжнародні інвестиційні компанії, банки, 
біржі, брокерські фірми [18–22].

З урахуванням напряму дослідження 
подальшим етапом аналізу є визначення 
специфіки діяльності банків на валютному 
ринку. В умовах розвитку процесів інтеграції 
та глобалізації економіки сфера діяльності 
банків на валютному ринку розширюється, 
технології надання валютних послуг усклад-
нюються, ризики зростають, гострішою стає 
конкуренція. Зазначене свідчить, що сучасні 
банківські установи займають домінантні 
позиції як на національних, так і на світових 
валютних ринках. 

Діяльність банків на валютному ринку 
визначається метою, засобами, результатом 
і, власне, бізнес-процесами, за допомогою 
яких і функціонують банки та сприяють ефек-

тивному виконанню валютним ринком своїх 
функцій. 

Критичний аналіз підходів дослідників до 
визначення функцій валютного ринку дає 
змогу дійти висновку, що в сучасних наукових 
працях відсутня єдина думка вчених щодо їх 
кількості, але з більшістю з них погоджуються 
майже всі. До основних загальноприйнятих 
функцій належать:

‒ мінімізація ризику, пов’язаного з вола-
тильністю обмінних курсів іноземних валют; 

‒ своєчасне здійснення міжнародних роз-
рахунків через обмін валют різних країн і 
переказу коштів через міжнародні платіжні 
операції банківських установ; 

‒ диверсифікація валютних резервів бан-
ків, підприємств, держави; отримання при-
бутку учасниками ринку у вигляді різниці, яка 
виникає під час обміну іноземних валют уна-
слідок коливання обмінних курсів;

‒ забезпечення можливості реалізації 
валютної політики, спрямованої на державне 
регулювання економічних процесів на націо-
нальному рівні, а також узгодження відповід-
них регулятивних заходів у рамках світового 
господарства.

Зазначимо, що банки сприяють ефектив-
ному виконанню завдань майже всіх зазначе-
них вище функцій валютного ринку на засадах 
виконання своїх, специфічних для їх валютної 
діяльності функцій.

Залежно від цілей дослідження та ступеня 
деталізації валютної діяльності банків (за 
структурою, кількістю, змістом, значущістю, 
складом та характером валютних операцій) 
сучасні вчені виділяють різні види функцій 
банків на валютному ринку. Автори підруч-
ника «Гроші та кредит» О. Колодізєв та В. 
Колесніченко визначають, що під час здій-
снення операцій із клієнтами на валютному 
ринку банки виконують притаманні ним функ-
ції: платіжно-розрахункову, кредитно-інвести-
ційну та ощадно-капіталотворчу [23, с. 78]. 

Основою платіжно-розрахункової функції є 
посередництво банків під час платежів та роз-
рахунків клієнтів в іноземній валюті, як пра-
вило, під час обслуговування зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Ощадно-капіталотворча функція полягає у 
залученні тимчасово вільних коштів в інозем-
них валютах, зокрема в мобілізації грошових 
доходів і заощаджень населення в іноземних 
валютах та перетворенні їх у реально діючий 
капітал.

Реалізація кредитно-інвестиційної функції 
полягає у тому, що банки, мобілізуючи кошти 
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в іноземній валюті різних розмірів та різної 
строковості повернення, мають можливість 
заповнювати тимчасову нестачу коштів в 
одних суб’єктах господарювання за рахунок 
тимчасового їх надлишку в інших, причому в 
необхідних сумах і на потрібні строки. 

Варто зауважити, що під час виокремлення 
вченими зазначених функцій не враховано, 
що, крім здійснення операцій за дорученням 
клієнтів, банки також проводять валютні опе-
рації самостійно за рахунок власних коштів 
для забезпечення ефективного функціону-
вання та отримання додаткових доходів за 
рахунок курсових різниць. Разом із тим учені 
виокремлюють деякі елементи трансфор-
маційної функції: зведення банками ризиків 
своїх вкладників і акціонерів до мінімуму за 
допомогою диверсифікації активних опера-
цій, створення резервів, диверсифікації від-
соткових ставок залежно від ризикованості 
кредитів, страхування депозитів; одержання 
можливості акумулювати значні обсяги фінан-
сового капіталу для реалізації масштабних 
проектів на основі мобілізації великої кіль-
кості дрібних вкладів.

Запропоновані зазначеними вище нау-
ковцями функції, на нашу думку, не повною 
мірою враховують специфіку діяльності бан-
ків на валютному ринку. Відзначимо, що банки 
виступають найбільш активними учасниками 
валютного ринку, які виконують повний спектр 
валютних операцій, задовольняючи потреби 
як своїх клієнтів, так і власні. Водночас комер-
ційні банки зобов’язані контролювати клієнт-
ську діяльність, тобто виконувати контрольні 
функції для запобігання незаконним опера-
ціям клієнтів з іноземною валютою, а також 
проводити власні операції в рамках вимог 
щодо розміру валютної позиції.

Інші вітчизняні науковці (В. Дзюблюк та 
О. Владимир) стверджують, що банки вико-
нують на валютному ринку головну функцію – 
функцію організатора валютних відносин, та 
виділяють ще такі функції: посередництво у 
валютних конверсіях; посередництво у пере-
ливі валютних капіталів; посередництво в 
міжнародних розрахунках; посередництво в 
реалізації валютної політики [16, с. 156]. 

Однак, на нашу думку, визначення функції 
«посередництво в реалізації валютної полі-
тики» є не досить удалим, оскільки банки – не 
лише посередники між державою, централь-
ним банком та клієнтами у сфері регулятивно-
контрольних заходів, а й самі є об’єктом 
валютного регулювання та контролю, тому 
пропонуємо виокремити регулятивно-контр-

ольну функцію діяльності банків на валют-
ному ринку. 

Окрім того, запропоновані дослідниками 
функції не характеризують такі особливості 
діяльності банків на валютному ринку, як мож-
ливість змін (трансформації) якісних характе-
ристик валютних грошових потоків, які прохо-
дять через них, а саме: рівень ризикованості, 
строковість, обсяги та просторове спряму-
вання. Проте німецький науковець Г. Асхауер 
виділяє такі функції банків: трансформація 
строків; трансформація розмірів грошових 
сум; трансформація ризику [24, с. 11]. 

Узагальнюючи зазначене вище, пропо-
нуємо таку класифікацію функцій діяльності 
банків на валютному ринку: посередницьку, 
що об’єднує дії функцій другого рівня: пла-
тіжно-розрахункової, кредитно-інвестицій-
ної, ощадно-капіталотворчої та конверсійної; 
трансформаційну (трансформація строків 
запозичених та розміщених валютних ресур-
сів; трансформація розмірів таких ресурсів; 
трансформація валютного ризику) та регуля-
тивно-контрольну, дія якої пов’язана з необ-
хідністю регулювання та контролю клієнт-
ських та власних валютних операцій.

Виконання банками зазначених функцій 
на валютному ринку визначає провідну роль 
як центральних, так і комерційних банків. Це 
підкреслює І. Носкова, яка стверджує, що, 
оскільки 85–95% валютних угод, що здійсню-
ються на валютних ринках, припадає саме 
на банки, це дає змогу характеризувати цей 
ринок як міжбанківський [25]. 

О. Дзюблюк та О. Пруський теж уважа-
ють, що ключова роль комерційних банків на 
валютному ринку пов’язана з тим, що саме 
вони є головними учасниками грошового-
кредитного ринку в цілому, акумулюючи при 
цьому потреби економічних агентів у наданні 
різного роду фінансових послуг. Також вони 
підкреслюють, що, враховуючи спрямованість 
професійної діяльності банків, можна ствер-
джувати, що операції на валютному ринку 
потрібно розглядати лише як невід’ємний 
складник останньої, оскільки без них банк 
суттєво позбувся б конкурентоспроможності 
та комплексності в обслуговуванні клієнтів, 
а також утратив би значну частину своїх при-
бутків [26, с. 98].

Таким чином, провідне місце банків на 
валютному ринку є цілком об’єктивним яви-
щем, яке зумовлене специфікою їх діяль-
ності – обслуговуванням грошово-кредитних 
відносин у суспільстві на засадах здійснення 
валютних операцій.
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Наступним етапом дослідження є визна-
чення особливостей поняття «валютні опе-
рації». Проведений аналіз наукових джерел 
свідчить, що серед науковців відсутня єдина 
думка щодо цього терміну, оскільки під валют-
ними операціями розуміють контракти/угоди, 
вид діяльності, порядок дій тощо. Це, на нашу 
думку, пов’язано, по-перше, із різними теоре-
тичними підходами дослідників до визначення 
їх сутності, по-друге, із бурхливим розвитком 
інформаційних технологій, які ускладнюють та 
змінюють процеси здійснення таких операцій.

Наприклад, С. Боринець стверджує, що в 
широкому розумінні валютні операції є кон-
кретною формою прояву валютних відносин 
в економічній практиці. У вузькому розумінні 
валютні операції розглядаються як вид бан-
ківської діяльності з купівлі-продажу інозем-
ної валюти [27, с. 25]. Запропоноване визна-
чення, на нашу думку, є дещо спрощеним, 
оскільки значно звужує діяльність банку на 
валютному ринку.

Вітчизняні вчені Т. Демчук [28, с. 212] 
та Л. Петрашко [29, с. 14–15] визначають 
валютні операції як такі, що: пов’язані з пере-
ходом права власності на валютні цінності за 
винятком тих, що здійснюються між резиден-
тами у валюті України; пов’язані з використан-
ням валютних цінностей у міжнародному обігу 
як засобу платежу, із передаванням заборго-
ваностей та інших зобов’язань, предметом 
яких є валютні цінності; пов’язані з увезенням, 
переказуванням і пересиланням по терито-
рії України та вивезенням, переказуванням і 
пересиланням за кордон валютних цінностей. 

Запропоноване вченими визначення 
валютних операцій банків дублює визна-
чення, яке задекларовано у Декреті Кабі-
нету Міністрів України «Про систему валют-
ного регулювання і валютного контролю» від 
19 лютого 1993 р. У декреті валютні операції 
визначено як: операції, пов'язані з переходом 
права власності на валютні цінності, за винят-
ком операцій, що здійснюються між резиден-
тами у валюті України; операції, пов'язані з 
використанням валютних цінностей; у міжна-
родному обігу як засобу платежу з передаван-
ням заборгованостей та інших зобов'язань, 
предметом яких є валютні цінності; операції, 
пов'язані з увезенням, переказуванням і пере-
силанням на територію України та вивезен-
ням, переказуванням  і пересиланням за її 
межі валютних цінностей [30].

У Положенні Національного банку Укра-
їни « Про порядок та умови торгівлі інозем-
ною валютою» від 10.08.2005 № 281 валютні 

операції визначено як операції, що пов’язані 
з переміщенням або переходом права влас-
ності на валютні цінності. При цьому виділя-
ються такі валютні операції: поточні неторго-
вельні; поточні торговельні; операції, пов’язані 
з рухом капіталу [31].

Проведене дослідження вітчизняної науко-
вої літератури та законодавчих актів свідчить 
про відсутність єдиної класифікації валют-
них операцій банків. Найчастіше в науковій 
літературі пропонується такий перелік різно-
видів валютних операцій: конверсійні; кре-
дитно-депозитні; розрахункові, неторговельні 
валютні операції, міжнародні розрахунки, від-
криття та ведення валютних рахунків, уста-
новлення кореспондентських відносин з іно-
земними банками. 

Колектив авторів під загальним керівни-
цтвом професора М. Савлука [17, с. 256] про-
понує найбільш повну класифікацію валют-
них операцій банків: за терміном здійснення 
платежу та купівлі-продажу валюти (касові, 
строкові); за механізмом здійснення операцій 
(спот, форвард, ф’ючерс, опціон); за цільо-
вим призначенням (операції для здійснення 
платежів за міжнародними розрахунками, 
операції страхування від валютних ризиків, 
спекулятивні операції; за формою здійснення 
(безготівкові, готівкові); за масштабами здій-
снення (оптові здійснюються між банками, 
роздрібні – між банком та клієнтами).

Зазначимо, що необхідність розподілу на 
власні та клієнтські валютні операції пов’язані 
з наявністю та необхідністю управлінням 
ризиками, що їх супроводжують, їх регулю-
ванням та контролем. 

Зауважимо, що комерційні банки для забез-
печення успішного виконання своїх функцій на 
валютному ринку повинні основну увагу при-
діляти організації валютної діяльності. Діяль-
ність – це мотивований процес використання 
тих чи інших засобів для досягнення мети. 
Особливості діяльності банків на валютному 
ринку визначаються змістом цілей, предме-
том, на який вона спрямована, засобами і 
методами управління, за допомогою яких від-
бувається така діяльність, та результатами 
від використання валютних операцій, їх регу-
люванням та контролем.

Виходячи з того, що діяльність – це праця, 
дія людей у якій-небудь галузі, це праця, 
функціонування якоїсь організації, установи, 
пропонуємо авторське визначення поняття 
діяльності банків на валютному ринку: 
по-перше, у широкому розумінні – це дії пер-
соналу банку, спрямовані на ефективне вико-



621

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Ри
с.

 1
. С

тр
ук

ту
рн

о-
ф

ун
кц

іо
на

ль
на

 с
хе

м
а 

ви
ді

в 
ді

ял
ьн

ос
ті

 б
ан

ку
 н

а 
ва

лю
тн

ом
у 

ри
нк

у 
Д

ж
ер

ел
о:

 а
вт

ор
сь

ка
 р

оз
ро

бк
а 

БІЗНЕС-
ПРОЦЕСИ

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

ФУНКЦІЇ ВАЛЮТНІ 
ОПЕРАЦІЇ

П
О

С
ЕР

ЕД
Н

И
Ц

ЬК
А

Д
І

Я
Л

Ь
Н

І
С

Т
Ь

 
Б

А
Н

К
У

 
Н

А
 

В
А

Л
Ю

Т
Н

О
М

У
 

Р
И

Н
К

У

-м
іж

на
ро

дн
і 

ро
зр

ах
ун

ки

-н
ет

ор
го

ве
ль

ні
 

оп
ер

ац
ії

-т
ор

гі
вл

я 
ін

оз
ем

но
ю

 
ва

лю
то

ю
;

-в
ал

ю
тн

ий
 

ар
бі

тр
аж

-о
пе

ра
ці

ї з
уп

ра
вл

ін
ня

лі
кв

ід
ні

ст
ю

 в
 ін

оз
ем

ні
й 

ва
лю

ті
;

-о
пе

ра
ці

ї з
 х

ед
ж

ув
ан

ня
 

ва
лю

тн
их

 р
из

ик
ів

пл
ат

іж
но

-
ро

зр
ах

ун
ко

ва
 

ТР
А

Н
С

Ф
О

РМ
А

Ц
ІЙ

Н
А

 
(т

ра
нс

фо
рм

ац
ія

 за
 с

тр
о-

ка
ми

, о
бс

яг
ам

и,
 р

из
ик

ам
и)

кр
ед

ит
но

-
ін

ве
ст

иц
ій

на
 

ощ
ад

но
-

ка
пі

та
ло

тв
ор

ча
 

за
лу

че
нн

я 
де

по
зи

ті
в 

на
да

нн
я 

 п
оз

ик

ст
ру

кт
ур

ов
ан

а 
по

сл
ід

ов
ні

ст
ь 

ді
й,

 п
ро

це
ду

р,
 ф

ун
кц

ій
, я

кі
 с

пі
ль

но
 р

еа
лі

зу
ю

ть
пе

вн
е

за
вд

ан
ня

 за
бе

зп
еч

ен
ня

 д
ія

ль
но

ст
і н

а 
ва

лю
тн

ом
у 

ри
нк

у 
в 

ра
мк

ах
 

ор
га

ні
за

ці
йн

ої
 с

тр
ук

ту
ри

, т
ех

но
ло

гі
чн

их
 п

ро
це

сі
в,

 ф
ун

кц
ій

 п
ід

ро
зд

іл
ів

, ф
ун

кц
іо

на
ль

ни
х 

об
ов

’я
зк

ів
 п

ра
ці

вн
ик

ів
 

ко
нв

ер
сі

на

пр
оц

ен
тн

і, 
ко

мі
сі

йн
і 

до
хо

ди
 т

а 
ви

тр
ат

и;
 

то
рг

ов
ел

ьн
і п

ри
бу

тк
и 

та
зб

ит
ки

ко
мі

сі
йн

і 
до

хо
ди

 т
а 

ви
тр

ат
и

то
рг

ов
ел

ьн
і 

пр
иб

ут
ки

 т
а 

зб
ит

ки

пр
оц

ен
тн

і 
до

хо
ди

 
пр

оц
ен

тн
і 

ви
тр

ат
и 

РЕ
ГУ

Л
Я

ТИ
ВН

О
-

К
О

Н
ТР

О
Л

ЬН
А

зм
ен

ш
ую

ть
 о

бс
яг

и 
до

хо
ді

в 
за

 
ра

ху
но

к 
сп

ла
ти

 ш
тр

аф
ів

, п
ен

і

вл
ас

ні
 

(з
ді

йс
ню

-
ю

ть
ся

 за
 

св
ій

 
ра

ху
но

к)

кл
іє

нт
сь

кі
 

(з
ді

йс
ню

-
ю

ть
ся

 за
 

до
ру

че
нн

ям
 

кл
іє

нт
ів

)

РИЗИКИ

ва
лю

тн
і р

из
ик

и:
 т

ра
нс

ак
ці

йн
ий

, е
ко

но
мі

чн
ий

, б
ух

га
лт

ер
сь

ки
й,

 в
ал

ю
тн

о-
де

по
зи

тн
ий

, в
ал

ю
тн

о-
кр

ед
ит

ни
й,

 в
ід

кр
ит

ої
 в

ал
ю

тн
ої

 п
оз

иц
ії



622

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

нання операцій із валютними цінностями для 
отримання прибутку, з урахуванням інтересів 
партнерів банку, а також вимог регуляторів 
щодо порядку проведення операцій; по-друге, 
у вузькому розумінні валютна діяльність 
банку – це бізнес-процеси здійснення опера-
цій із валютними цінностями.

Отже, узагальнюючи наведене вище, про-
понуємо комплексний підхід до визначення 
особливостей діяльності банків на валютному 
ринку (рис. 1).

Висновки з цього дослідження. У процесі 
дослідження обґрунтовано, що банки спри-
яють ефективній реалізації функцій валют-
ного ринку, виконуючи свої, специфічні для 
їх валютної діяльності функції. На основі уза-
гальнення теоретичних поглядів учених щодо 
функцій банків на валютному ринку виділено 
такі: посередницьку, що об’єднує дії функцій 
другого рівня (платіжно-розрахункової, кре-
дитно-інвестиційної, ощадно-капіталотворчої 

та конверсійної); трансформаційну (здійсню-
ється трансформація строків та обсягів запо-
зичених та розміщених валютних ресурсів; 
трансформація валютного ризику) та регуля-
тивно-контрольну, дія якої пов’язана з необ-
хідністю регулювання та контролю банками 
клієнтських та власних валютних операцій.

Уточнено трактування поняття діяльності 
банків на валютному ринку: у широкому розу-
мінні – це управлінські дії персоналу банку, 
спрямовані на ефективне виконання опера-
цій із валютними цінностями для отримання 
прибутку, з урахуванням інтересів партнерів 
банку, а також вимог регуляторів щодо порядку 
проведення операцій; у вузькому розумінні 
валютна діяльність банку – це бізнес-процеси 
здійснення операцій із валютними ціннос-
тями. Для вдосконалення валютної діяльності 
банків розроблено структурно-функціональну 
схему, що сприятиме більш ефективному 
регулюванню валютних ризиків банку.
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Кумейко О.М., Дереза В.М. ДЕПОЗИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ 
РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

В статье рассмотрены актуальные проблемы депозитной деятельности банков. Проанализировано со-
временное состояние депозитного рынка Украины. Обоснованы основные концептуальные положения функ-
циональной организации депозитной деятельности банков. Определены основные направления совершен-
ствования депозитной деятельности банков.

Ключевые слова: депозитная деятельность, депозитные средства, банковские учреждения, депозитный 
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Kumeyko O.M., Dereza V.M. DEPOSIT BANKS ACTIVITY IN ASPECT OF FORMING ITS RESOURCES
The article researches the actual problems of deposit activities of banks, analyses the current state of the Ukrain-

ian deposit market, and substantiates the basic concepts of the functional organization of deposit activities of banks. 
The main directions of improvement of deposit activities of banks are determined. 

Keywords: deposit activity, deposit funds, banking institutions, deposit market, deposit services.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Однією з важливих функцій банків 
є мобілізація тимчасово вільних грошових 
коштів і перетворення їх у капітал. Основну 
суму залучених коштів становлять тимчасово 
вільні грошові кошти, що виникають на основі 
кругообігу промислового і торгового капіталу, 
а також особисті грошові заощадження насе-
лення. Залучені кошти становлять більшу 
частину залучених ресурсів банку.

Забезпечення банківської діяльності необ-
хідними обсягами депозитних коштів є одним 
із пріоритетних напрямів, що визначають стра-
тегічні напрями розвитку як їхньої діяльності, 
так і економіки України у цілому. У банківській 
сфері проблема формування оптимальних 
за обсягами і термінами депозитних ресур-
сів стоїть, як правило, на першому місці, що 
дає можливість стверджувати про важливість 
депозитної діяльності. У цьому контексті вдо-

сконалення депозитної діяльності банків Укра-
їни має теоретичне і практичне значення [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню окремих питань теорії та прак-
тики депозитної діяльності банків присвячено 
роботи  вітчизняних та зарубіжних учених: 
Герасимовича А.М., Васюренко О.В., Коцов-
ської Р., Табачук В., Кириченко О., Лютого І.О., 
Солодкої О.О., Гладких Д., Бушуєвої І., При-
мостки Л.О., Мороза А.М., Шевченко Р.І., 
Шульги Н.П., Савлука М.І., Жукова М.М., 
Лаврушина О.І., Гросіан Р.К., Уайтинга Д.П., 
Усоскина В.М., Фишера І., Черкасова В.Є., 
Ширінської О.Б. та ін. Разом із тим особли-
вості депозитної діяльності на ринку послуг 
практично не розкрито, що підвищує актуаль-
ність даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Головною метою даної роботи є 
аналіз сучасного стану та виявлення тенден-ГР
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цій розвитку депозитної діяльності банків-
ських установ України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективна діяльність банків та 
масштаби їх операцій залежать від обсягу 
ресурсів, якими вони володіють. Без достат-
ньої ресурсної бази банки не можуть у належ-
них обсягах здійснювати кредитування поточ-
них потреб юридичних та фізичних осіб. 
Більшість ресурсів комерційного банку фор-
мується завдяки залученню коштів, серед 
яких можна виділити: кошти клієнтів, більшу 
частину яких становлять депозити, та пасиви 
в управлінні – це отримані банком кредити, 
виставлені на грошовий ринок довгострокові 
зобов’язання. Саме депозитні вклади віді-
грають важливу роль у формуванні ресурсної 
бази банку і слугують мірою довіри та визна-
ння діяльності банку вкладниками. Депо-
зитна діяльність банківських установ переду-
сім спрямована на забезпечення стабільної 
ресурсної бази та захист інтересів вкладників 
і кредиторів [3].

У табл. 1. за даними НБУ [4] відображено 
динаміку та стан депозитного портфеля бан-
ківської системи України.

Як свідчать дані табл. 1, обсяг депозитних 
коштів демонструє постійне збільшення про-
тягом розглянутих періодів. Кошти суб’єктів 
господарювання зростають порівняно з  
коштами фізичних осіб. У періоди стабіліза-
ції економічних процесів значними темпами 
зростали кошти фізичних осіб.   2014–2015 рр. 
характеризуються відтоком депозитних 
коштів  фізичних осіб: на 4,34% та 7,12% від-
повідно. Зниження ставок стало основною 

причиною відтоку коштів. Депозити домаш-
ніх господарств, що є відображенням вкладів 
фізичних осіб, станом на 2016 р. становили 
427,9 млрд. грн. (50,35% усіх депозитів бан-
ківської системи). Для порівняння, депозити 
юридичних осіб у депозитному портфелі 
банків становлять 422,0 млрд. грн. (49,65%) 
депозитного портфеля [8]. Варто зауважити, 
що мета вкладень фізичних і юридичних осіб 
є зовсім різною. Фізичні особи, купуючи депо-
зитні продукти банку, мають на меті забез-
печення збереження вартості грошей і збіль-
шення доходів. Розміщення заощаджень 
на вклади є певною мотивованою дією, що 
передбачає отримання вигод у майбутньому. 
Юридичні особи вимушені проводити свої 
розрахунково-касові операції через банківські 
установи.

Зобразимо схематично зміну обсягів депо-
зитів банківської системи України на рис. 1 [4].

Дослідження загальної динамки банків-
ських зобов’язань та їх частки у пасивах 
демонструє відповідність умовам економіч-
ного середовища, тобто їх обсяги зростають 

Таблиця 1
Депозитний портфель банків України за 2012–2016 рр., млрд. грн.

Показник На кінець року
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Загальний обсяг депозитів, 
млрд. грн. 597631264 702914233 718205962 749056971 849911788

Темп приросту,% - 17,62 2,18 4,30 13,46
Депозити фізичних осіб, 
млрд. грн. 369906236 441892374 422733350 392642340 427910421

Темп приросту,% - 19,46 -4,34 -7,12 8,98
Питома вага депозитів  
фіз. осіб 61,90 62,87 58,86 52,42 50,35

Депозити юр. осіб,  
млрд. грн. 227725028 261021859 295472612 356414631 422001367

Темп приросту,% - 14,62 13,20 20,63 18,40
Питома вага депозитів  
юр. осіб 38,10 37,13 41,14 47,58 49,65

Питома вага депозитів  
в структурі зобов’язань 62,45 64,97 61,46 66,48 75,94

Рис. 1. Динаміка обсягів депозитів  
по банківській системі України
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упродовж періодів стабілізації економіки та 
скорочуються, відповідно, в умовах кризових 
явищ (рис. 2). Так, упродовж 2010–2014 рр.  
обсяг зобов’язань зростав, а починаючи з 
2015 р. – скоротився на 3,6%, у 2016 р. змен-
шився ще на 0,7%.

Зверху відображена крива – рівень дола-
ризації депозитів у банківській системі. Це 
частка валютних  депозитів у загальних депо-
зитах населення. Із 2014 р. рівень долариза-
ції становить майже 50% зобов’язань банку, 
адже економічні суб’єкти, відчуваючи недо-
віру до економічної ситуації в країні, купують 
і зберігають тверду іноземну валюту на депо-
зитних рахунках у комерційних банках. Це не 
є позитивною тенденцією для банків, адже 
комерційні банки за умов девальвації націо-
нальної грошової одиниці неспроможні повер-
тати депозитні вклади, а отже, на банківську 
систему чекатиме криза.

Із 2010 по 2013 р. відбувалося збільшення 
депозитів фізичних осіб, а потім депозити 
пішли на спад. У 2016 р. кошти фізичних осіб 
збільшилися на 9% порівняно з 2015 р. Щодо 
коштів юридичних осіб, то вони за весь період 
зберігають тенденцію до збільшення. Клієнт-
ський портфель СГД  в останньому  розгляну-
тому році збільшився на 6,6%. 

Далі розглянемо структуру ресурсів банків-
ської системи (рис. 2) [4]. Банківська практика 
показує, що найбільшу питому вагу серед 
ресурсів банківських установ становлять 
депозитні вклади фізичних осіб, оскільки за 
ними прослідковується значно повільніший 
рух коштів порівняно із вкладами юридичних 
осіб [7]. Однак депозитні вклади фізичних осіб 
є найбільш чутливим і вразливим сегментом 
ринку депозитних послуг, на який мають від-
чутний вплив скорочення доходів населення, 
зростання безробіття та рівня споживчих цін, 
а також зменшення довіри до банківської сис-
теми з боку населення. Таким чином, частка 
коштів фізичних осіб займає найбільшу 
питому вагу серед ресурсів банку і становить у 
2014 р. 32,11%, у 2015 р. – 29,21%, у 2016 р. – 
34,43%. На другому місці за питомою вагою 
кошти юридичних осіб, які становлять 22,4%, 
32,18%, 33,95% відповідно. 

З огляду на погіршення якості активів та 
збиткову діяльність, обсяг власного капіталу 
банків із початку 2015 р. зменшився. Така ситу-
ація свідчить про збиткову діяльність банків 
України, що викликано низкою причин розви-
тку вітчизняної банківської системи: значною 
девальвацією гривні, спадом в економіці, вій-
ськовими діями у східному регіоні, недостат-

11,24%

20,22%

13,99%32,11%

22,44%

Назва діаграми
7,68%

11,04%

19,90%

29,21%

32,18%

Назва діаграми

9,95%

7,10%
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Рис. 2. Структура ресурсів банківської системи
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нім рівнем корпоративного управління. У 2016 
р. власний капітал банківської системі зріс до 
9,95%, що говорить про підтримку стійкості 
банківської системи. Власний капітал банків 
займає незначну частку у загальному обсязі 
капіталу (до 10%), що зумовлено специфікою 
діяльності комерційного банку як установи, 
що здійснює мобілізацію тимчасово вільних 
грошових ресурсів на фінансовому ринку та 
надає їх у позику. Проте власний капітал має 
велике значення для ефективного здійснення 
банківської діяльності. Він виконує три важ-
ливі функції: захисну, оперативну, регулюючу. 

На рис. 3 зображено динаміку структури 
депозитних коштів за строками залучень [4].

 

Рис. 3. Динаміка структури депозитів  
за строками залучень

Під час розгляду структури коштів було 
виявлено переважання депозитів на вимогу. 
При цьому частка коштів на вимогу не знахо-
диться в оптимальному  значені (30%) і про-
тягом усього періоду збільшується.

При цьому нарощення коштів СГД від-
бувалося виключно за рахунок збільшення 
залишків коштів на поточних рахунках, тоді як 
суми строкових коштів демонструють стале 
скорочення. Портфель коштів СГД за видами 
економічної діяльності представлений пере-
важно за рахунок залучених коштів від пред-
ставників категорій «оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів», «переробна промисловість» та 
«сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство».

Можемо підкреслити, що найменшу питому 
вагу за строками залучень становлять депо-
зитні вклади строком більше двох років, і 

даний показник починаючи з 2013 р. стрімко 
зменшується. Станом на 2012 р. кошти термі-
ном більше двох років становлять  приблизно  
6,2% , у 2013 р. – 4,0%, у 2014 р. – 4,1%, у 
2015 р. – 2,8%, у 2016 р. – 1,9%. 

На рахунках до запитання клієнти банку, 
як правило, утримують залишки коштів, необ-
хідні для покриття найближчих поточних пла-
тежів. Оскільки власник рахунку може в будь-
який час вилучити кошти, банк повинен мати 
завжди високоліквідні активи за рахунок ско-
рочення частки менш ліквідних, але тих, що 
дають високі доходи. У зв’язку із цим кошти на 
рахунках до запитання мають невеликі відсо-
тки порівняно зі строковими.

Строкові депозити – більш стабільна та 
зручна у банківському плануванні складова 
частина залученого капіталу, ніж вклади до 
запитання. За ними клієнтові сплачується 
високий депозитний процент, рівень якого 
диференціюється залежно від терміну, виду 
внеску, періоду повідомлення про вилучення, 
загальної динаміки ставок грошового ринку, 
інших умов. Перевагою строкових депози-
тів для клієнтів є отримання високого відсо-
тка, а для банку – можливість використання 
прогнозованих ресурсів для кредитування. 
Недоліком строкових депозитів для клієнтів є 
низька їх ліквідність і неможливість викорис-
тання для розрахункових і поточних платежів, 
а також для отримання готівки.

Таким чином, загалом у банківській сис-
темі України переважають залучені кошти на 
короткі терміни (переважно до одного року) 
та кошти на вимогу. Це пояснюється тим, що 
основна частина банківських вкладів є мобі-
лізованими у населення, яке надає перевагу 
короткотерміновим вкладам із можливістю 
пролонгації, а юридичні особи переважну 
частину вкладів зберігають у формі поточних 
депозитів. 

Далі проаналізуємо динаміку депозитних 
вкладів у розрізі валют.

За результатами аналізу виявлено, що 
протягом 2013–2014 рр. відтік депозитів із 
банківської системи України становив 57 

Таблиця 2
Динаміка депозитних вкладень у розрізі валют по банківській системі України [4]

Національна 
валюта  

млрд. грн.
Відхилення Темп 

прир.%
Іноземна 

валюта, млрд. 
дол.  США

Відхилення Темп 
прир.%

2013 р. 431 101 066 - - 32 768 314 - -
2014 р. 373 912 792 -57 188 274 - 13,27 21 834 237 - 10 934 077 - 33,37
2015 р. 364 334 071 -  9 578 721 - 2,56 14 779 690 - 7 054 547 - 32,31
2016 р. 434 109 622 + 69 775 551 + 19,15 15 291 960 + 512 270 + 3,47
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млрд. грн. у національній валюті, у  2015 р. 
ще 9,5 млрд. грн. Треба зазначити, що відтік 
депозитів у національній валюті фізичних осіб 
має більш негативну динаміку, ніж в інозем-
ній валюті,  і становить 64,6 млрд. грн., або 
25,5%. 

Проте такий великий обсяг зниження депо-
зитів у національній валюті фізичних осіб 
частково компенсувався приростом депози-
тів у національній валюті юридичних осіб на 
49 млрд. грн. за рахунок зростання коштів на 
поточних рахунках.  Щодо зростання коштів на 
поточних рахунках юридичних осіб, то можна 
стверджувати, що воно відбулося через зрос-

тання оборотів суб’єктів господарювання 
через інфляційні процеси. 2016 р. характери-
зувався позитивною тенденцією збільшення 
депозитних коштів у національній валюті на 
69,7 млрд. грн. [5].

Масовий відтік депозитів фізичних осіб 
протягом 2014 р. негативно вплинув на ліквід-
ність банківської системи України. Брак ліквід-
ності покривався за рахунок рефінансування 
Національним банком України. Ситуація із 
відтоком депозитів в іноземній валюті є наба-
гато складнішою порівняно із депозитами в 
національній, що ще більше усугубляється 
зовнішніми чинниками. Банківська система 
України потягом  2013–2014 років утратила 
маже 11 млрд. доларів США та в  2015 р. втра-
тила ще 7 млрд.  доларів США.  На відміну 
від відтоку депозитів у національній валюті 
депозити в іноземній валюті мають більш 
негативну тенденцію до зниження протягом 
2014–2015 рр. як із рахунків фізичних осіб, 
так і з рахунків юридичних осіб.  У 2016 р. від-
бувся приток депозитів в іноземній валюті у 
розмірі 512 тис. доларів США. Тобто можна 
стверджувати про відновлення певної фінан-
сової стабільності та довіри до банків із боку 
усіх секторів економіки.

На рис. 4 та 5 зображено динаміку депо-
зитних вкладень у національній та іноземній 
валютах [4].

Обсяг вкладів у іноземній валюті зрос-
тав протягом 2010–2012 рр. і лише в 2013 р. 
вперше прослідковується скорочення частки 
вкладів, залучених в іноземній валюті, з одно-
часним зростанням коштів у національній 
валюті. Так, залишки коштів за вкладами в 
національній валюті (рис. 5) станом на 2014 р.   
зменшилися і становили 359,7 млрд. грн., при 
цьому вклади в іноземній валюті зросли на 
24,3 млрд. грн. і становили 333,9 млрд. грн. 
Така ситуація пояснюється значною деваль-
вацією гривні і зростанням інфляційних про-
цесів, тому, незважаючи на нижчі відсоткові 
ставки та рішення Національного банку Укра-
їни щодо часткового обмеження вилучення 
валютних вкладів, фізичні та юридичні особи 
віддавали перевагу банківським вкладам в 
іноземній валюті.

На рис. 6 відображено клієнтський порт-
фель у регіональному розрізі.

Депозитний портфель характеризується 
переважанням частки північного регіону зде-
більшого завдяки м. Київ, через який прохо-
дить значна частина фінансових потоків кра-
їни. Із початку 2014 р. і донині обсяг депозитів 
у Донецькій та Луганській областях значно 

 

Рис. 7. Депозити на вимогу фізичних осіб

Рис. 6. Клієнтський портфель у регіональному 
розрізі, млрд. грн. [8]

Рис. 4. Динаміка депозитних вкладень  
в іноземній валюті

Рис. 5. Динаміка депозитних вкладень  
у національній валюті
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знизився, що зумовлено проведенням АТО 
у цих областях. На нашу думку, подальшого 
швидкого нарощення депозитних клієнтських 
вкладів там очікувати не варто. Усі інші регі-
они відображають стале збільшення.

Проаналізуємо взаємозалежні між зміною 
обсягів депозитів та відсотковими ставками 
фізичних осіб (рис. 7 та 8) [4].

На рис. 7 чітко прослідковується пряма 
взаємозалежність між зміною обсягів депо-
зитів та відсоткових ставок у національній 
валюті. Так, у 2014 р. середній рівень від-
соткової ставки по депозитах на вимогу в 
національній валюті для фізичних осіб ста-
новила 8,9%, обсяг депозитних вкладень – 
61,8 млрд. грн.  У 2015 р. рівень ставки впав 
до 6,3% , обсяг – 57,6 млрд. грн., у 2016 р. – 
8% та збільшення обсягу депозитів до 
75,3 млрд. грн. Щодо обсягів вкладень в іно-
земній валюті та зміни відсоткової ставки, то 
тут не спостерігається залежність між двома 
показниками. Обсяг депозитів упродовж 
усього періоду продовжує збільшуватися від-
повідно до зменшення відсоткової ставки. 
Але треба не забувати про збільшення курсу 
іноземної валюти впродовж усього пері-
оду, що вплинуло на зменшення відсоткової 
ставки та, можливо, збільшення обсягу депо-
зитних вкладів.

Щодо строкових депозитів, то тут також не 
відбувається прямої взаємозалежності між 
зміною обсягів депозитів та відсоткових ста-
вок. Із даного рисунку бачимо, що в строко-
вих депозитних вкладеннях населення надає 
перевагу вкладанню коштів в іноземну гро-
шову одиницю.

Відобразимо рейтинг банків України за 
депозитними коштами фізичних осіб та їх 
обсяги депозитного портфеля (табл. 3).

За рейтингом Українського банківського 
порталу, перше місце за депозитами фізич-
них осіб займає «ПриватБанк», спостеріга-
ється його значний відрив від інших банків, 
оскільки обсяг депозитних вкладень стано-
вить 148,254 млрд. грн. Це пояснюється тим, 
що з 2015 р. падала здатність банку генеру-
вати чистий процентний дохід через погір-
шення якості кредитного портфеля для утри-
мання вкладників банку номер один, та банку 
довелося утримувати депозитні ставки вище 
ринкових. Друге місце посідає «Райффайзен 
Банк Аваль» з обсягом депозитів у розмірі 
16 млрд. грн. та третє місце – «Альфа Банк» – 
14,287  млрд. грн. 

Висновки з цього дослідження. Депо-
зити  є основним способом акумуляції ресур-
сів банку. В Україні найбільш поширеними 
залишаються термінові депозити з термі-
ном розміщення до одного року. Відповідно, 
управління депозитними операціями є одним 
із важливих складників діяльності банку, а 
правильно обрана депозитна політика може 

Таблиця 3
Рейтинг банків України по депозитам фізичних осіб за рейтингом Українського 

банківського порталу станом на 01.12.2016 [6]

№ Банк Депози фіз. осіб, 
млрд. грн.

Кошти на вимогу 
млрд. грн.

Строкові депозити 
млрд. грн.

1 «ПриватБанк» 148 254,66 33 949,70 114 304,95

2 «Райффайзен Банк 
Аваль» 16 076,6 9 575,96 6 500,64

3 «Альфа Банк» 14 287,11 2 266,68 12 020,43

4 «Укрсоцбанк» 
(UniCredit Bank) 13 852,57 3 447,95 10 404,77

5 «ОТП Банк» 8 697,12 5 105,04 3 592,07
6 Сбербанк 7 445,95 2 305,51 5 150,43
7 «Південний» 6 115,37 2 144,06 3 971,31
8 «ПроКредит Банк» 4 295,51 1 579,39 2 716,11
9 «Кредобанк» 3 549,53 1 009,06 2 540,47
10 «Мегабанк» 2 507,54 245,67 2 261,57

Рис. 8. Строкові депозити фізичних осіб
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бути суттєвою конкурентною перевагою. 
Водночас на формування депозитів впливає 
багато макроекономічних і внутрішньобанків-
ських чинників, які безпосередньо не пов'язані 
із залученням коштів (репутація банку, стан 
корпоративного управління і т. д.). 

Таким чином, основними напрямами підви-
щення ефективності проведення депозитних 
операцій банківськими установами є:

‒ запровадження диференційованих вимог 
до розмірів капіталів банків, що залучають 
депозитні строкові вклади від клієнтів;

‒ проведення інформування громадян про 
переваги та можливості депозитів для підви-
щення фінансової грамотності населення;

‒ розроблення новітніх продуктів щодо 
фінансового планування й управління капі-
талом клієнта, які полягають у тому, що спе-
ціалісти банку складають детальний перелік 
доходів і витрат клієнта на рік уперед, в якому 
враховуються податкові зобов'язання клієнта, 
управління активами, пропонують узгоджені дії;

‒ залучення до роботи в банку досвідчених 
менеджерів зі знанням психології для забез-
печення більш продуктивної роботи з клієн-
тами;

‒ розповсюдження реклами, яка б містила 
інформацію щодо умов залучення вкладів та 
основних аспектів депозитної політики банку, 
для формування довіри у потенційних клієнтів.
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У статті розглянуті питання регулювання ліквідності комерційного банку, впливу поточної 
ситуації у банківському секторі та ліквідності комерційного банку одне на одного, а також вза-
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блеми, що потребують вирішення як на макро- та і на мікрорівні, та напрямки діяльності банку 
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at macro and micro level and on and areas that require urgent intervention.

Keywords: commercial bank liquidity, financial condition, liquidity regulation, riskiness of banking 
operations, the effectiveness of the Bank.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах нестабільності та змін-
ності банківського сектору України кожен банк 
змушений працювати у жорстких умовах, 
коли збільшується тиск з боку конкурентів, 
загальна довіра потенційних та фактичних 
клієнтів до банківської системи є низькою, 
ризикованість діяльності навпаки є високою. І 
найчастіше це не стимулює комерційні банки 
розвиватись, а лише формує додаткові пере-
пони для ефективного та прибуткового управ-
ління банком. У своїй діяльності банк вико-

ристовує показники ліквідності банку не лише 
як показник вираження фінансового стану, 
а і як важіль утримання співвідношення між 
величиною забезпечення зобов’язань та мак-
симально можливо отриманим прибутком. І 
визначення найбільш оптимального значення 
цього співвідношення надасть переваги у 
конкурентній боротьбі на ринку банківських 
послуг. Тож доцільне регулювання ліквід-
ності є запорукою успішності та прибутковості 
діяльності комерційного банку як на сьогодні 
так і в майбутньому. ГР
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Коло науковців, що досліджували лік-
відність комерційного банку є досить широ-
ким, особливо це стосується представників з 
інших країн, як C. Брaтaнович, О. Лaврушин, 
A. Лобaнов I. Фaррaхов, A. Шaпкин та iн. 
Серед відчизняних науковців можна виокре-
мити I. Волошина, В. Зiнченко, О. Ковaльова, 
М. Cорокiна та iн. У своєму досліджені я 
користувалась працями Міщенко В.І., Сомик 
А.В., Васюренко О.В., Паламарчук В.О. та 
інших авторів. 

Усі дослідження є цікавими та обгрунтова-
ними, і при необхідності реалізації їх у без-
посередній діяльності єдиною перепоною 
постає необхідність визначення впливу інших 
факторів, що не можуть контролюватись у 
повній мірі банківськими установами. До того 
ж більшість досліджень мають більш теоре-
тичний характер, тож можуть за певних обста-
вин бути не достатньо ефективними або мати 
непередбачені наслідки, тож особливу увагу 
слід приділити саме практичному викорис-
танню досліджень ліквідності банка.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є ана-
ліз поточного стану ліквідності банківської 
системи, методів регулювання ліквідністю 
комерційного банку для знаходження його 
найбільш ефективного значення та виокрем-
лення найбільш пріоритетних напрямків регу-
лювання ліквідності та оптимізації діяльності 
банківських установ.

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день ситуація у банківському секторі 
склалася так, що за останні два роки кількість 
банків скоротилась до 98 одиниць, що ста-
новить трохи більше 50% від цього ж показ-
ника у 2014 році. Усі ліквідовані банки було 
визнано в першу чергу не ліквідними. Таким 
чином постає питання яке визначення має 
термін ліквідності. Відповідно до законодав-
ства поняття ліквідності відповідає як здат-
ність банку забезпечити своєчасне виконання 
своїх грошових зобов’язань, яка визнача-
ється збалансованістю між строками і сумами 
погашення розміщених активів та строками і 
сумами виконання зобов’язань банку, а також 
строками та сумами інших джерел і напрямів 
використання коштів. Тобто ліквідовані банки 
не мали достатню кількість коштів щоб у від-
повідний момент завершення дії договорів 
депозитування та ведення поточних рахунків 
повністю розрахуватись перед своїми клієн-
тами. Оскільки Національний банк України як 
регулюючий орган держави у банківському 

секторі зацікавлений у стабільності банків-
ської системи та економіки в цілому встано-
вив такі загальнообов’язкові нормативи [1]:

– Норматив миттєвої ліквідності – Н4 – 
20%;

– Норматив поточної ліквідності – Н5 – 
40%;

– Норматив короткострокової ліквідності  – 
Н6 – 60%.

У свою чергу додаткові показники ліквід-
ності, кількість яких може різнитись в залеж-
ності від необхідності аналізувати якусь певну 
частину активів або пасивів, кожен банк вира-
ховує окремо, самостійно встановлюючи нор-
мативні значення та не контролюється з боку 
НБУ. Але вони є необхідними для внутрішньо-
банківського аналізу та нагляду, та для при-
йняття внутрішніх управлінських рішень.

Вони в першу чергу відрізняються за 
періодичністю, що зумовлене ідеєю, що 
зобов’язання повинні погашатись за рахунок 
повернення коштів з протилежним за змістом 
операцій із таким самим терміном погашення. 
Також періодичність включає у себе необхід-
ність аналізу протягом певний період – тиж-
день, місяць, квартал, рік або за необхідністю.

Результатами недотримання нормати-
вів ліквідності, за якими ліквідовані банки і 
набули звання «неліквідні» стали:

– збільшення недовіри до банків;
– набуття негативної ділової репутації;
– зменшення частки грошових коштів клі-

єнтів у балансі банка;
– збільшення ціни (відсоткової ставки) за 

кредитами та депозитами та іншими видами 
послуг;

– збільшення ризикованості за операціями;
– необхідність у реінвестуванні та під-

тримки банків за рахунок державних коштів;
– сповільнення розвитку банківської сис-

теми.
Деякі фахівці вирізняють ліквідність банку 

як  високоліквідні активи поділені на суму 
коштів інших банків на кореспондентських 
рахунках банку та кошти фізичних та юри-
дичних осіб, тобто депозити, наполягають що 
це співвідношення є найбільш адекватним та 
справедливим та відповідно формують рей-
тинги за цими розрахунками. А нормативне 
значення за думкою фахівців дорівнює 20% [4].

Оскільки ліквідність кожного комерційного 
банку є відображенням в деякій мірі поточної 
ситуації у банківській системі то при аналізі 
ліквідності важливо простежити динаміку за 
банківською системою,  за певним банком, 
або за кількома банками, та групою банків 
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з іноземним капіталом, адже існує думка, 
що вони є більш стабільними, мають більшу 
довіру та ліквідність (таблиця 1). 

З таблицею бачимо, що більшість комер-
ційних банків нажаль не відповідають нор-
мам, тобто їх ліквідність є низькою. Лише 
Креді Агріколь, Укрсиббанк та Альфа-банк 
за чотирьох річний термін мали ліквідність 
більшу за мінімальне значення у 20% протя-
гом двох років. 

Райффайзен банк Аваль лише у 2015 мало 
значення 29,6% ліквідності,  а максимальна 

ліквідність ОТП банку – 20,9% була у 
2013 році, при цьому темп приросту за період 
дорівнює -57,416%. Хоча думка, що середній 
показник ліквідності групи з іноземним капі-
талом є вищім за середній показник по бан-
ківській системі загалом є вірним, до того ж 
приріст ліквідності групи становить  7,3%, але 
загалом банківська система не є ліквідною.

В більшості випадків банк для негай-
ного реагування на потребу відповісти за 
зобов’язаннями є кошти, що не потребують 
часу для перетворення їх у грошову форму, 

Таблиця 1
Показники ліквідності банківської системи, групи банків з іноземним капіталом  

та декількох банків за 2013-2016 рр. [6]

Банк 2013 2014 2015 2016 Приріст Темп 
приросту

Креді Агріколь Банк 16,5 16,5 32,9 41,2 24,7 149,697
Райффайзен банк Аваль 16,2 20 29,6 19,8 3,6 22,222
Альфа-банк 27,7 19,9 22,7 13,3 -14,4 -51,986
Укрсиббанк 23,6 34,2 5,9 11 -12,6 -53,39
ОТП Банк 20,9 10,8 5,5 8,9 -12 -57,416
Середнє за групою з іноземним 
капіталом 18,9 18,3 21,5 26,2 7,3 38,624

Медіана по банківській системі 19 15,8 15,4 17,9 -1,1 -5,79
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Рис. 1. Динаміка показників ліквідності та прибутку ПАТ «ОТП Банк» за 2013-2016 роки
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тобто це каса банку та кошти на кореспон-
дентських рахунках. Хоча вони є найменш 
ризикованими, але вони не можуть прине-
сти ніякого доходу, за рахунок якого погаша-
ються відсотки за договорами, покриваються 
витрати, формуються резерви та прибуток 
підприємства. Тож показники ліквідності і при-
бутковості мають теоретично обернено про-
порційну динаміку. Але з іншого боку ліквід-
ність є вираженням надійності банку, а отже 
показником, на який орієнтуються клієнти, 
формуючи певну думку, що є скоріш за все 
людським фактором. І якщо ліквідність є недо-
статньою, то прибутки також можуть впасти. 
Давайте розглянемо, чи є це на практиці так 
на прикладі ПАТ «ОТП Банк» на рисунку 1, де 
показники ліквідності зображені у відсотко-
вому значенні, а показники прибутку зобра-
жені у тисячах гривень [3].

Тож ми бачимо, що на практиці банку ОТП 
це не зовсім так. Адже у роки, коли банк мав 
збитки, у 2014-2015 роках показники лік-
відності мали як позитивну, так і негативну 
динаміку. Але оскільки показники ліквідності 
є низькими, а саме до 20% для генераль-
ної та миттєвої ліквідностей та до 100% 
для інших показників ліквідності, то можна 
сказати, що людський фактор є більш вирі-
шальним у залежності між ліквідністю та 
прибутком.

Незважаючи на досить великі можливості 
у сфері регулювання банківської системи та 
управлінні ліквідністю комерційного банку 

Україна досі стикається із проблемою виник-
нення криз у банківському секторі.

Здійснення коректного та своєчасного 
управління ризиком ліквідності є передумовою 
для підтримки та відтворення довіри до бан-
ківської системи країни. Адже вплив дефіциту 
ліквідності як одного банку так і всієї системи 
є двостороннім, і знаходять відображення 
один в одному. І саме через це майже в усіх 
країнах світу питання управління ліквідністю 
приділяється особлива увага. Інструменти та 
показники впливу на ліквідність можуть різни-
тись. Тож однакових стандартів немає.

Так, у багатьох зарубіжних країнах, як і в 
Україні, показники ліквідності банків розрахо-
вуються за співвідношенням активних і пасив-
них статей балансу, згрупованих за стро-
ками, і є обов’язковими для виконання всіма 
банками (Японія, Франція, Великобританія, 
Росія, Німеччина). Проте в окремих країнах 
немає законодавчо визначених нормативів 
ліквідності.

Крім того ліквідність банківської системи 
повинна розглядатись не тільки як стала 
величина, а й вона має постійну динаміку, що 
забезпечує своєчасне виконання всіх своїх 
поточних зобов’язань та формує достатню 
кількість коштів для нормального розвитку 
економіки. Ця динаміка є зумовленою змі-
нами банківської системи, та рядом ознак, що 
представлені на рисунку 2. 

Таким чином, проведене дослідження тео-
ретико-методичних, правових і практичних 

Ознаки зменшення 
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відсоткових ставок на 

грошово-кредитному ринку 

Рис. 2. Зовнішні ознаки змін у ліквідності банківської системи [2]
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аспектів регулювання ліквідності банківських 
систем вище перерахованих країн та бан-
ківської системи України дає змогу виділити 
окремі проблемні питання, вирішення яких 
може дати змогу підвищити ефективність 
управління банківською ліквідністю на макро-
рівні.

Загалом, на нашу думку, проблему підви-
щення ефективності регулювання ліквідності 
банківської системи України потрібно вирі-
шувати комплексно шляхом запровадження 
заходів, спрямованих на [5]:

– удосконалення інструментарію регулю-
вання ліквідності на основі впровадження 
передового світового досвіду з урахуванням 
вітчизняних умов розвитку грошово-кредит-
ного ринку; 

– підвищення дієвості трансмісійного меха-
нізму грошово-кредитної політики шляхом 
зростання ролі його процентного каналу; 

– посилення координації грошово-кре-
дитної і фіскальної політики та підвищення 
реальної незалежності Національного банку 
України щодо реалізації монетарної політики.

Досвід роботи комерційних банків показує, 
що банки одержують більше прибутку, коли 
функціонують на грані мінімально допусти-
мих значень нормативів ліквідності, тобто ціл-
ком використовують надані їм права по залу-
ченню коштів у якості кредитних ресурсів. 

У той же час особливості його роботи як 
установи, що засновує свою діяльність на 
використанні коштів клієнтів, диктує необ-
хідність застосування показників ліквідності. 
Максимальна ліквідність досягається при 
максимізації залишків у касах і на кореспон-
дентських рахунках стосовно інших активів.  
Але саме в цьому випадку прибуток банку 
мінімальний.  Максимізація прибутку потре-
бує не збереження коштів, а їх використання 
для видачі позичок і здійснення інвестицій.  
Оскільки для цього необхідно звести касову 
готівку і залишки на кореспондентських рахун-
ках до мінімуму, то максимізація прибутку ста-
вить під загрозу безперебійність виконання 
банком своїх зобов'язань перед клієнтами [8]. 

Отже, суть банківського регулювання лік-
відності складається в гнучкому сполученні 

протилежних вимог ліквідності і прибутко-
вості.  Цільова функція управління ліквідністю 
комерційним банком полягає в максимізації 
прибутку при обов'язковому дотриманні вста-
новлюваних і обумовлених самим банком 
економічних нормативів.

Щоб знизити ризиків у нинішніх економіч-
них умовах та підвищіти як ліквідність так і 
фінансовий стан комерційного банку, ми реко-
мендуємо [7]: 

– підвищити якість власних активів – аналіз 
діяльності банків показує, що збиткова діяль-
ність забезпечена, в першу чергу неякісними 
активами, які тягнуть за собою зростання 
резервів, що в кінцевому результаті спонукає 
до значного зростання витрат банку; 

– переглянути структуру активів та пасивів 
балансу, щоб частина коштів була направ-
лена на збереження ліквідності, а інша мала 
найбільшу прибутковість;

– надавати кредити лише надійним пози-
чальникам з високою платоспроможністю 
таким чином мінімізуючи ризики та забезпе-
чуючи поверненість наданих у кредит коштів; 

– збільшити диверсифікацію активів.
Висновки. Отже, ліквідність як один із 

показників фінансового стану банку є базо-
вим показником захищеності клієнтів у ситу-
аціях, коли банк зобов’язаний погасити свої 
заборгованості у найкоротший термін, при 
цьому держава через Національний банк 
України постійно регулює комерційні банки, 
нав’язуючи мінімальні стандарти забезпе-
чення зобов’язань ліквідними коштами, але 
в умовах нестабільності більшість банків 
намагається максимізувати прибуток, і лік-
відність в середньому є близькою до міні-
мального значення, що є причиною недовіри 
клієнтів, та ряду випадків, що спливають на 
стійкість комерційного банку. В таких умовах 
ліквідність не є протилежним показником до 
прибутку, а скоріше є умовою ефективного 
та надійного функціонування банківської 
установи. Більшість банків потребують зміну 
структури активів та пасивів банку, пере-
гляду методів регулювання на показники лік-
відності та збільшення інструментів впливу 
на ризики.
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У статті визначено особливості функціонування системи міжбюджетних трансфертів як інструменту бю-
джетного регулювання економічного розвитку. Проаналізовано динаміку основних міжбюджетних трансфер-
тів в Україні та визначено їх частку в доходах місцевих бюджетів. Проаналізовано тенденції та проблеми, що 
склалися у формуванні місцевих бюджетів після проведення реформи міжбюджетних відносин, та визначено 
шляхи їх подолання.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, державний бюджет, місцевий бюджет, трансферти, субвенції, 
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Маршук Л.Н., Лупина Д.А. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В ФИНАНСОВОМ ВЫРАВНИВАНИИ АДМИ-
НИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

В статье определены особенности функционирования системы межбюджетных трансфертов как инстру-
мента бюджетного регулирования экономического развития. Проанализирована динамика основных меж-
бюджетных трансфертов в Украине и определено их доля в доходах местных бюджетов. Проанализированы 
тенденции и проблемы, что сложились в формировании местных бюджетов после проведения реформы 
межбюджетных отношений, и определены пути их преодоления.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, государственный бюджет, местный бюджет, трансферты, 
субвенции, дотации.

Marshuk L.M., Lupina D.A. INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS IN THE FINANCIAL EQUALIZATION AD-
MINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

The article specifies the features of the functioning of the system of interbudgetary transfers as an instrument of 
budget regulation of economic development. The dynamics of the main interbudgetary transfers in Ukraine is ana-
lyzed and their share in the revenues of local budgets is determined. The trends and problems that have developed 
in the formation of local budgets after the reform of intergovernmental fiscal relations have been analyzed and ways 
of overcoming them have been determined.

Keywords: interbudgetary relations, state budget, local budget, transfers, subventions, subsi-
dies.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одними із важливих завдань місце-
вих бюджетів нині є забезпечення збалансо-
ваного соціально-економічного розвитку регі-
онів та формування міжбюджетних відносин 
для підвищення рівня фінансової самодос-
татності шляхом посилення бюджетної децен-
тралізації. Механізм міжбюджетних відносин 
відіграє ключову роль у соціально-економіч-
ному розвитку. Він визначає пропорції роз-
поділу і перерозподілу фінансових ресурсів 
між рівнями бюджетної системи та повинен 
бути орієнтованим на забезпечення збалан-
сованості і стійкості місцевих бюджетів, тому 

особливої актуальності в умовах економічної 
нестабільності набувають необхідність запро-
вадження нового механізму міжбюджетного 
регулювання та упорядкування складу діючих 
міжбюджетних трансфертів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
ції. Питання формування та вдосконалення 
теоретико-методологічних засад функціо-
нування системи міжбюджетних трансфер-
тів останніми роками перебувають у центрі 
уваги науковців і досліджуються у працях 
таких учених-економістів, як О. Василик, 
І. Запатріна, І. Лук’яненко [7], Л. Лисяк, 
І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін, В. Федосов, 
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І. Чугунов, С. Юрій та ін. Проблематика 
використання міжбюджетних трансфертів 
як інструменту фінансового вирівнювання в 
зарубіжних країнах розглядається в рамках 
досліджень провідних представників різних 
економічних шкіл: Дж. Б’юкенена, А. Ваг-
нера, Дж.М. Кейнса [6], П. Самуельсона, 
А. Cміта [9], Дж. Стігліца, Дж. Тобіна, А. Лав-
рова, А. Пігу, С. Фішера, Дж. Хікса. Недо-
статньо дослідженими залишаються питання 
щодо формування міжбюджетних транс-
фертів, зокрема вдосконалення їх струк-
тури, класифікації, механізму розрахунку, 
що сприятиме розвитку економіки, створю-
ючи підґрунтя для проведення структурних 
реформ та забезпечуючи фінансові потреби 
місцевих органів влади щодо реалізації їх 
конституційних обов’язків.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення тео-
ретичних підходів до сутності міжбюджетних 
відносин, визначення особливостей функці-
онування системи міжбюджетних трансфер-
тів як інструменту бюджетного регулювання 
економічного розвитку, аналіз тенденцій та 
проблем, що склалися у формуванні місце-
вих бюджетів після проведення реформи між-
бюджетних відносин, та визначення шляхів їх 
подолання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Міжбюджетні відносини є одним із 
найбільш широко застосовуваних фінансових 
механізмів держави, що використовується 
для подолання диспропорцій у ресурсному 
забезпеченні різних територій, підтримки зба-
лансованості та стимулювання розвитку еко-
номіки регіонів через сукупність форм, засо-
бів та інструментів організації міжбюджетних 
відносин. 

Нині механізм організації міжбюджетних 
відносин перебуває у процесі динамічної 
трансформації під дією потреб вирішення 
завдань соціально-економічного зростання 
адміністративно-територіальних одиниць і 
держави у цілому, усунення розбіжностей у 
фактичному розвитку регіонів шляхом покра-
щення фінансового забезпечення органів міс-
цевого самоврядування. Варто відзначити, 
що дохідна частина місцевих бюджетів усіх 
регіонів України нині не відповідає обсягу 
запланованих видатків, саме тому міжбю-
джетні трансферти стають важливими інстру-
ментами забезпечення їх сталого розвитку. 
Налагоджена система трансфертних перера-
хувань дає змогу збалансувати міжбюджетні 
відносини в разі виникнення дефіциту в 

бюджетах територіальних громад за їх низької 
платоспроможності, що не відповідає функ-
ціям, покладеним на органи місцевого само-
врядування відповідного рівня. За допомогою 
міжбюджетних трансфертів вирішується ціла 
низка проблем, серед яких [5, с. 80]:

‒ розподіл видатків відповідно до розпо-
ділу повноважень між виконавчою держав-
ною владою і місцевим самоврядуванням;

‒ забезпечення місцевих бюджетів дохід-
ними джерелами для виконання власних і 
делегованих повноважень;

‒ перерозподіл через державний бюджет 
фінансових ресурсів від  багатших у фінансо-
вому розумінні бюджетів до бідних;

‒ формування умов для збільшення заці-
кавленості органів місцевого самоврядування 
у мобілізації доходів;

‒ використання у процесі виконання 
бюджетів різних форм і методів взаємодії між 
державним бюджетом і місцевими бюдже-
тами.

Слід зазначити, що в останні роки для Укра-
їни характерними стали масштабні наслідки 
централізованості місцевих фінансів, змен-
шення фінансової автономії органів місцевого 
самоврядування та зростання дотаційності 
місцевих бюджетів. Усе це спричиняє про-
блеми функціонування місцевого самовря-
дування, реалізації регіональної політики та 
бюджетної безпеки у цілому. Отже, важли-
вими питаннями є розроблення та реалізація 
державної регіональної політики, спрямова-
ної на зменшення територіальної асиметрії 
в соціально-економічному розвитку і забез-
печення формування такої фінансової спро-
можності органів місцевого самоврядування, 
яка б створювала можливості для їх сталого 
розвитку. Одним із фінансових методів дер-
жавного регулювання соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій є регулю-
вання міжбюджетних відносин. 

Міжбюджетні трансферти в Україні є 
основною формою реалізації міжбюджет-
них відносин і спрямовані на збалансування 
та вирівнювання фінансової спроможності 
відповідних бюджетів. До 2015 р. в Україні 
були наявні такі основні форми міжбюджет-
них трансфертів, передбачені Бюджетним 
кодексом України (стаття 96): дотації вирів-
нювання; субвенції; кошти, що передаються 
до державного бюджету України та місцевих 
бюджетів з інших місцевих бюджетів, та інші 
дотації. Проте після прийняття змін до Подат-
кового та Бюджетного кодексів, затверджених 
Верховною Радою України 28 грудня 2014 р., 



639

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

використання цих видів трансфертів було 
призупинено. 

Згідно з внесеними змінами до Бюджетного 
кодексу України, міжбюджетні трансферти 
поділяються на [2]: 

1) базову дотацію – трансферт, що нада-
ється з державного бюджету місцевим 
бюджетам для горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій; 

2) субвенції; 
3) реверсну дотацію – кошти, що переда-

ються до державного бюджету з місцевих 
бюджетів для горизонтального вирівнювання 
податкоспроможності територій; 

4) додаткові дотації (на компенсацію втрат 
доходів місцевих бюджетів унаслідок надання 
пільг, установлених державою). 

Такі зміни суттєво вплинули на механізм 
формування місцевих бюджетів. Важливим 
є те, що вирівнювання здійснюється не за 
видатками, а за доходами місцевих бюдже-
тів. Подібний підхід використовується в 
багатьох країнах Європи й світу і передба-
чає, що доходи на душу населення місцевих 
бюджетів після вирівнювання мають коли-
ватися в межах 20–40%. Вирівнювання від-
бувається за двома податками: податком на 
прибуток підприємств для обласних бюдже-
тів та податком на доходи фізичних осіб 
для бюджетів об’єднаних територіальних 
громад, бюджетів міст, районів та обласних 
бюджетів. 

Формула вирівнювання передбачає, що 
місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 
0,9 середнього показника по Україні отриму-
ють базову дотацію в розмірі 80% різниці до 
цього порога. Для місцевих бюджетів із рівнем 
надходжень у межах від 0,9 до 1,1 вирівню-
вання не здійснюється. Якщо індекс податко-
спроможності становить понад 1,1, то вилуча-
ють до фонду вирівнювання половину коштів 
перевищення через реверсну дотацію.

За даними Державної казначейської служби 
України, у 2016 р. було перераховано 195,4 
млрд. грн. мiжбюджетних трансфертiв iз дер-
жавного бюджету до місцевих бюджетів, що 
становить 99,3% вiд планового piчного обсягу. 

Практично вся сума надiйшла до загального 
фонду мicцевих бюджетів, це становило 
99,5% плану. До cпецiального фонду надiйшло 
лише 64,0% вiд запланованого обсягу.

 Стан перерахування трансфертів із дер-
жавного бюджету до мiсцевих характеризу-
ють данi, наведені в табл. 1.

Частка міжбюджетних трансфертів у струк-
турі доходів місцевих бюджетів у 2016 р. ста-
новила 53,4%, що менше показника минулого 
року на 5,7 в. п. (рис. 1).  Більшість трансфер-
тів, що надійшли з державного бюджету, спря-
мовувалися на соціально-культурну сферу. 
При цьому на відміну від минулого року від-
сутня субвенція на підготовку робітничих 
кадрів (її фактичний обсяг у 2015 р. становив 
майже 5,5 млрд. грн.).
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Рис. 1. Динаміка перерахування трансфертів,  
що передаються з державного бюджету  
до місцевих бюджетів, за 2011–2016 рр.

Джерело: складено за результатами  
дослідження 

Традиційно у структурі трансфертів зна-
чну частку займають субвенції із соціального 
захисту населення. За 2016 р. вони стано-
вили 48,2% від усіх міжбюджетних трансфер-
тів, що надійшли з державного бюджету (у 
2015 р. ця частка становила 36,4%) (рис. 2). 
Також вагому частку у структурі трансфер-
тів займають медична та освітня субвенції: 
22,7% та 22,8% відповідно (за 2015 р. – 26,5% 
та 25,3%). Решта міжбюджетних трансфертів, 
що надійшли з державного бюджету, у загаль-
ній структурі займають лише 6,2% проти 
11,7% у попередньому році. Основним чинни-

Таблиця 1 
Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до місцевих бюджетів, 

за 2014–2016 рр. [3]
Міжбюджетні 
трансферти Факт за 2014 р. Факт за 2015 р. Факт за 2016 р. Виконання 

плану, %
Усього, млн. грн., у т. ч.: 130 600,7 173 980,0 195 395,3 99,3
• загальний фонд 116 782,3 173 196,8 194 706,2 99,5
• спеціальний фонд 13 818,4 783,2 689,1 64,0
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ком такого зменшення є відсутність у 2016 р. 
субвенції на підготовку робітничих кадрів.

Додаткові дотації 0,05%

стабілізаційна додатація 1%

Базова дотація 2,40%

Освітня субвенція 22,8%

Медична субвенція 22,7%

Субвенції з соціального 
захисту населення 48,2%
Інші субвенції 2,8%

Рис. 2. Структура трансфертів,  
що передаються з державного до місцевих 

бюджетів, за 2016 р.
Джерело: складено за результатами  

дослідження

Законом України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» передбачено фінансу-
вання таких інших дотацій: 

‒ стабілізаційної дотації профінансовано 
в сумі 2,0 млрд. грн.; 

‒ додаткової дотації з державного 
бюджету міському бюджету міста Славутич 
на забезпечення утримання соціальної інф-
раструктури міста – 10,0 млн. грн.; 

‒ додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам на компенса-
цію втрат доходів місцевих бюджетів унаслі-
док наданих державою податкових пільг зі 
сплати земельного податку суб’єктам косміч-
ної діяльності –82,4 млн. грн.

Для забезпечення видатків установ медич-
ної та освітньої сфери, які належать до повно-
важень місцевих бюджетів, було спрямовано 
субвенції в сумі 88,9 млрд. грн., що стано-
вить практично 100,0% передбаченого на рік 
обсягу. При цьому: 

‒ медична субвенція профінансована в 
сумі 44,4 млрд. грн.; 

‒ освітня субвенція – 44,5 млрд. грн.
Субвенції соціального спрямування 

за 2016 р. були профінансовані в обсязі 
94,2 млрд. грн., або 99,7% річного плану, у 
т. ч.: 

‒ субвенція на виплату допомоги сім’ям 
із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалі-
дам із дитинства, дітям-інвалідам, тимчасо-
вої державної допомоги дітям та допомоги по 
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
психічного розладу – 47,1 млрд. грн., що ста-
новить 99,9% від планового показника;

‒ субвенція на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенер-
гії, природного газу, послуг тепло-, водопос-

тачання і водовідведення, квартирної плати, 
вивезення побутового сміття та рідких нечи-
стот – 44,1 млрд. грн., або 99,7% від плано-
вого показника; 

‒ субвенція на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скра-
пленого газу – 2,3 млрд. грн., або 99,3% від 
планового показника; 

‒ субвенція з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-вихователям 
і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною» – 0,6 млрд. грн., або 91,0% від 
планового показника. 

Також зазначимо, що на 2016 р. не запла-
новано субвенцію на надання пільг із послуг 
зв’язку, інших передбачених законодавством 
пільг (окрім пільг на одержання ліків, зубопро-
тезування, оплату електроенергії, природного 
і скрапленого газу на побутові потреби, твер-
дого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідве-
дення, квартирної плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій), виве-
зення побутового сміття та рідких нечистот), 
на компенсацію втрати частини доходів у 
зв’язку з відміною податку із власників тран-
спортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів та відповідним збільшенням ста-
вок акцизного податку з пального і на компен-
сацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян. У 2015 р. її було перераховано міс-
цевим бюджетам обсягом 1,7 млрд. грн. Отже, 
у 2016 р. місцеві бюджети мають самостійно 
забезпечити фінансування цих видатків.

Найбільшими показниками виконання річ-
ного плану характеризувалися такі субвенції: 

‒ на реформування регіональних систем 
охорони здоров’я для здійснення заходів із 
виконання спільного з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку проекту «Поліп-
шення охорони здоров’я на службі у людей» – 
179,7 млн. грн., або майже 100,0% річного 
плану;

‒ виконання заходів щодо радіаційного та 
соціального захисту населення міста Жовті 
Води – 8,5 млн. грн., або 99,9% річного плану; 

‒ міському бюджету міста Харків на прове-
дення робіт, пов’язаних зі створенням і забез-
печенням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг у форматі «Прозо-
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рий офіс», – 20,1 млн. грн., або 99,9% річного 
плану; 

‒ на будівництво (придбання) житла для 
сімей загиблих військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь в антитерорис-
тичній операції, а також для інвалідів I–II груп 
із числа військовослужбовців, які брали 
участь у зазначеній операції та потребують 
поліпшення житлових умов, – 416,1 млн. грн., 
або 99,8% річного плану.

До державного бюджету України з місцевих 
бюджетів у 2016 р. надійшло 4,2 млрд. грн. між-
бюджетних трансфертів, що на 32,7% більше 
за відповідний показник попереднього року. 
Реверсна дотація становила 3,0 млрд. грн., 
або 97,8% від запланованого показника на 
рік. Окрім того, до  міжбюджетних транс-
фертів, що надаються з місцевих бюджетів, 
належать субвенції на виконання програм 
соціально-економічного та культурного роз-
витку регіонів. Такі субвенції перераховано в 
обсязі 1,2 млрд. грн. У цілому загальний обсяг 
трансфертів до державного бюджету щодо 
аналогічного показника 2015 р. збільшився 
на 1,0 млрд. грн. і становив 1,2% усіх видатків 
місцевих бюджетів (рис. 3).

2 1 1 2 34
718.342.609.11
8.144.171.6050
30000060

1.5

0.6
0.7

0.9
1.1

1.2

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

2.4

0.00

500.00

1 000.00

1 500.00

2 000.00

2 500.00

3 000.00

3 500.00

4 000.00

4 500.00

222222
000000
111111
123456

Міжбюджетні трансферти, що передаються з місцевих 
бюджетів до державного бюджету, млн. грн.
Частка трансфертів у видатках місцевих бюджетів, %

Рис. 3. Динаміка перерахування трансфертів 
із місцевих бюджетів до державного бюджету 

за 2011–2016 рр.
Джерело: складено за результатами  

дослідження

Отже, практика організації міжбюджетних 
відносин на основі положень Бюджетного 
кодексу показала, що реальна самостійність 

місцевих бюджетів і подальший розвиток міс-
цевого самоврядування не є фінансово забез-
печеними. Недоліки і суперечності механізму 
міжбюджетних відносин із кожним роком 
усе чіткіше відображаються в обсягах між-
бюджетних трансфертів, що передаються із 
центрального місцевим бюджетам для їх зба-
лансування. Підтвердженням цього слугують 
аналітичні дані щодо динаміки та структури 
міжбюджетних трансфертів у доходах місце-
вих бюджетів, які наведені вище. 

Висновки з цього дослідження. Прове-
дений аналіз свідчить про те, що державна 
регіональна та бюджетна політика через 
систему трансфертів на нині зводиться до 
вирівнювання соціально-економічного розви-
тку регіонів. На сучасному етапі проводиться 
динамічний процес децентралізації місцевого 
самоврядування, через що доходи місцевих 
бюджетів стрімко зростають, що позитивно 
впливає на державний бюджет. Отже, частка 
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів 
місцевих бюджетів зменшується, що означає:

 – забезпечення стійкого економічного зрос-
тання регіонів за рахунок оптимального вико-
ристання бюджетно-податкового потенціалу; 

 – зростання якості життя населення, соці-
ального захисту і високого рівня бюджетного 
забезпечення територіальних спільнот; 

 – зміцнення адміністративно-територіаль-
ної цілісності країни;

 – підвищення політичної відповідальності 
та прозорості управлінських рішень; 

 – результативність функціонування інсти-
туту місцевого самоврядування.

Таким чином, міжбюджетні трансферти 
відіграють важливу роль у стимулюванні роз-
витку місцевих бюджетів та створенні умов 
для збільшення доходів органів місцевого 
самоврядування. Якщо доходи місцевих 
бюджетів збільшуються, то, відповідно, попо-
внюється державний бюджет, тому держава як 
вищий орган управління фінансовими ресур-
сами повинна забезпечувати місцеві бюджети 
дохідними джерелами для виконання як влас-
них, так і делегованих повноважень.
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Статтю присвячено розкриттю значення інформаційного забезпечення в системі менеджменту страхової 
діяльності. Визначено специфіку процесу підготовки інформації для використання в системі страхового ме-
неджменту та основні вимоги до якості інформації, яка використовується в процесі управління страховою ді-
яльністю. Представлено типовий алгоритм інформаційного забезпечення системи страхового менеджменту. 
Узагальнено та доопрацьовано основні завдання прогнозування в системі управління страхової діяльністю.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена раскрытию значения информационного обеспечения в системе менеджмента страхо-
вой деятельности. Определена специфика процесса подготовки информации для использования в системе 
страхового менеджмента и основные требования к качеству информации, которая используется в процес-
се управления страховой деятельностью. Представлен типичный алгоритм информационного обеспечения 
системы страхового менеджмента. Обобщены и доработаны основные задачи прогнозирования в системе 
управления страховой деятельностью.

Ключевые слова: страховой менеджмент, страховая деятельность, информация, стратегическая инфор-
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Neizvestnaia E.V., Ogonovskaia A.O. INFORMATION PROVISION FOR THE INSURANCE MANAGEMENT
The article is devoted to revealing the importance of information provision for the system of management of insur-

ance activities. Specifics of the process of preparing information for the use in the system of insurance management 
and the main requirements to the quality of information used in managing insurance activities are determined. A 
typical algorithm of information provision of the system of insurance management is presented. The main tasks of 
forecasting in the system of management of insurance activity are generalized and elaborated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання, 
з огляду на кризовий стан економіки, у межах 
дослідження ключових аспектів стратегічного 
управління страховою діяльністю особливої 
уваги заслуговує питання щодо інформацій-
ного забезпечення менеджменту страхової 
діяльності. Нині інформаційне забезпечення 
відіграє виняткову роль в успішному функціо-
нуванні будь-якого страховика, оскільки саме 
розвиток інформаційного забезпечення є 
одночасно необхідною передумовою та умо-
вою для вдосконалення системи управління 
страховою діяльністю.

На сучасному етапі розвитку економіки 
ефективні управлінські рішення страховика 
повинні базуватися на сукупності якісних і 
кількісних оцінок умов і чинників, що діють як 
у внутрішньому середовищі страховика, так 
і в зовнішньому, оскільки у разі відсутності 
необхідної інформації неможливо швидко 
виявити й оцінити всі чинники, які визначають 
реальний стан середовища, в якому працює 
страхова компанія. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням різних аспектів інформа-
ційного забезпечення менеджменту страхо-
вої діяльності займалися багато вітчизняних ГР
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та іноземних учених-економістів, серед них: 
О.О. Гаманкова, Т.А. Говорушко, Н.М. Ніку-
ліна, С.С. Осадець, А.А. Супрун, В.М. Фур-
ман, Л.В. Шірінян та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У результаті аналізу 
наукових публікацій виявлено, що в літера-
турі досліджуються переважно особливості 
страхової діяльності та управління нею без 
уточнення конкретних засобів практичної реа-
лізації такого управління на основі найсучас-
нішого інформаційного забезпечення. Вихо-
дячи із цього, з’ясування теоретичних підходів 
до сутності інформаційного забезпечення 
менеджменту діяльності страховика є важли-
вим для усвідомлення значущості вирішення 
проблеми становлення сучасної ефективної 
системи управління страховою діяльністю. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є виявлення 
особливостей інформаційного забезпечення 
менеджменту діяльності страховика та визна-
чення напрямів оптимізації інформаційного 
забезпечення системи страхового менедж-
менту.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Менеджмент страхової діяльності 
орієнтований на забезпечення ефективного 
функціонування страхових організацій в рин-
кових умовах. Його головною метою є ство-
рення ефективної страхової компанії та, за 
необхідності, її коригування так, щоб вона 
відповідала мінливим завданням й обстави-
нам сучасного страхового ринку. Виходячи із 
цього, ключовою особливістю менеджменту 
в страхуванні є управління в умовах ризику. 
Оскільки обов'язок менеджера в таких умо-
вах – не уникнення ризику, а зниження його 
можливих негативних наслідків до мінімуму, 
важливу роль у системі страхового менедж-
менту відіграє саме інформація.

Багато економістів [1; 3–6] уважають, 
що наявність інформації виступає основою 
управління будь-яким об'єктом. Ми поділяємо 
цю позицію. Як складна суспільно-економічна 
система страхова компанія для свого управ-
ління вимагає створення широкої інформа-
ційної бази. Достовірна, повна та своєчасна 
інформація, з одного боку, необхідна для вирі-
шення складних завдань страхового управ-
ління в умовах сучасності та надання висо-
коякісних страхових послуг. З іншого боку, 
саме наявність такої інформації й є метою 
формування системи інформаційно-аналі-
тичного забезпечення менеджменту страхо-
вої діяльності. Отже, можемо стверджувати, 
що результативність системи менеджменту 
діяльності страхової компанії суттєво зале-
жить від організації збору, обробки, розподілу 
інформації для забезпечення процесу при-
йняття страховиком ефективних рішень.

Слід відзначити, що в науковій літера-
турі досить поширеною є думка стосовно 
того, що поняття «інформація» походить від 
латинського іnformatіо, що означає виклад, 
роз'яснення фактів, подій, явищ. Водночас 
більшість фахівців з управління вважає, що 
під інформацією слід розуміти сукупність відо-
мостей про зміни, які здійснюються в системі 
та навколишньому середовищі, що зменшу-
ють ступінь невизначеності наших знань про 
конкретний об'єкт [1, с. 96]. Таке розуміння 
є доречним, але, крім цього, треба врахову-
вати, що інформація пов'язує між собою різні 
види діяльності людей та є найважливішим 
засобом життєдіяльності. Також слід наголо-
сити на тому, що характерною особливістю 
інформаційних ресурсів страхової компанії 
є те, що вони безперервно зростають, ство-
рюючи умови для накопичення досвіду, чим 
сприяють розробленню та прийняттю ефек-
тивних управлінських рішень.

Рис. 1. Основні типи інформації сфери страхування 
 Джерело: складено авторами

Основні складники інформації у сфері страхування

факти оцінки прогнози

конфіденційна інформаціяузагальнені зв’язки
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Дослідження поглядів науковців [2–8] на 
інформацію дало змогу дійти висновку, що 
інформацію сфери страхування можна поді-
лити на кілька складників, а саме: факти, 
оцінки, прогнози, узагальнені зв’язки та кон-
фіденційна інформація (суттєва для розро-
блення інформаційних технологій). Отже, 
розкриємо зміст даних складників, оскільки 
це важливо для розуміння глибинної сутності 
інформаційного забезпечення менеджменту 
діяльності страхової компанії (рис. 1).

Передусім розглянемо такий компонент 
інформації, як факт, який являє собою інфор-
мацію про подію, процес, наявний стан, які 
мають місце в середовищі життєдіяльності 
страховика. Фактична інформація, що вико-
ристовується в процесі управління страховою 
діяльністю, дуже різнорідна, оскільки форму-
ється із різних джерел. Вона має великі масш-
таби та підлягає накопиченню в базі даних і 
подальшій обробці. Слід зазначити, що в 
основній масі фактична інформація циклічно 
поновлюється.

Своєю чергою, оцінка ґрунтується на 
висновках, отриманих у результаті обробки 
інформації в минулому та сьогоденні. Інфор-
мація, що містить оцінку процесу, явища, 
стану, є основою для прийняття рішень стра-
ховиком, а тому її необхідно зберігати в базах 
даних для подальшого аналізу її достовір-
ності й набуття знань на майбутнє, особливо 
за умови використання баз знань та експерт-
них систем.

Наступний складник страхової інформа-
ції – прогноз – інформація, отримана шляхом 
розрахунків основних показників діяльності 
банку на майбутній період. Для прогнозу вико-
ристовується безліч методів і моделей роз-
рахунків, зокрема: екстраполяція тенденцій, 
кореляційний і регресивний аналіз, знання 
експертів і спеціалістів у сфері страхування 
тощо. Достовірність прогнозу можна оцінити 
шляхом використання іншого методу про-
гнозу та порівняння отриманих результатів, 
оцінки якості моделі тощо. Крім того, можна 
порівняти прогнозну й фактичну інформацію 
та зробити певні висновки.

Узагальнені зв’язки характеризують сту-
пінь залежності досліджуваного показника 
від інших показників і надають можливість 
побачити не лише очевидні дані, а й систем-
ний зв’язок між показниками. Сам тому вони 
часто використовуються в ситуаційному ана-
лізі та розробленні планів страхової компанії.

Варто зазначити, що конфіденційна інфор-
мація (також джерело її отримання) не підля-

гає розголошенню та має різний рівень надій-
ності. Страховиком використовується зібрана 
конфіденційна інформація про плани конку-
рентів, про можливі зміни у законодавстві у 
сфері регулювання страхового ринку тощо.

Виходячи із цього, можна стверджувати, 
що інформаційне забезпечення менеджменту 
страхової діяльності являє собою процес без-
перервного цілеспрямованого підбору всіх 
поданих типів інформації (рис. 1). 

Інформаційне забезпечення менеджменту 
страхової діяльності – це основа наукового 
пізнання системи менеджменту діяльності 
страховика, яка вміщує різноманітну еконо-
мічну, фінансову, комерційну інформацію та 
має відображати стан страховика в певний 
момент часу з певним рівнем деталізації. 

Процес підготовки інформації для вико-
ристання в системі страхового менеджменту 
повинен складатися з двох етапів. На першому 
етапі інформація має готуватися у вигляді баз 
даних, під якими розуміють структурно органі-
зовані, але аналітично неопрацьовані масиви 
показників, що характеризують стан внутріш-
нього і зовнішнього середовища страховика. 
Другим етапом підготування інформаціє є 
накопичення системи даних та їх аналіз. 

Наявність і використання підготовленої 
інформації надають можливість приймати 
ефективні, обґрунтовані рішення на будь-яких 
рівнях управління страховою компанією, тому 
метою формування системи інформаційного 
забезпечення менеджменту страхової діяль-
ності є отримання повної, достовірної та сво-
єчасної інформації, необхідної для вирішення 
складних завдань управління страховиком. 
Від того, як організовані етапи збору, обробки 
та розподілу інформації, суттєво залежить 
результативність системи страхового менедж-
менту в цілому.

Для детального визначення сутності 
інформаційного забезпечення менеджменту 
страхової діяльності потрібно визначити кон-
кретні вимоги до інформації та сформувати 
перелік необхідної інформації. Враховуючи 
це, ми вважаємо доцільним указати на осно-
вні вимоги, яким має відповідати інформація 
з позиції управління діяльністю страховика 
(рис. 2). 

Отже,  передусім інформація має бути 
надійною та достовірною. Достовірною вона 
є тоді, коли не спотворює істини. Така вимога 
досягається шляхом використання методо-
логічно правильної техніки отримання даних 
страховою компанією, а також шляхом їх 
ретельної перевірки. Якщо управлінські 
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рішення страховика будуть прийняті на під-
ставі неперевіреної або недостовірної інфор-
мації, вони будуть помилковими та стануть 
причиною значних грошових втрат.

Своєю чергою, своєчасність інформа-
ції передбачає, що вона є актуальною саме 
тоді, коли починає використовуватися стра-
ховиком. Своєчасна інформація відображає 
реальний стан страхової компанії та забезпе-
чує прийняття доречних рішень. Неактуальна 
інформація несуттєва для прийняття поточ-
них управлінських рішень, хоча й може роз-
глядатися у майбутньому.

У сучасних умовах, які постійно змінюються, 
така вимога, як своєчасність, є особливо важ-
ливою. Час, протягом якого інформаційні дані 
залишаються актуальними, прямо залежить 
від природи рішень, які приймаються на її під-
ставі, але не може бути меншим від часу, який 
відводиться для прийняття управлінського 
рішення страховиком. 

Наступна вимога, якій повинна відповідати 
інформація, використовувана в страховій 
діяльності, – це достатність. Так, інформація 
є достатньою, якщо її вистачає для розуміння 
та прийняття управлінських рішень. Для раці-
онального управління страховою діяльністю 
потрібна інформація, яка буде конкретною 
за змістом, ураховуватиме всі фактори, які 
характеризують досліджувану ситуацію, і 
достатньо ґрунтовною для прийняття управ-
лінських рішень. 

Отже, страховик потребує інформації 
для своєчасного реагування на різноманітні 
непередбачені ринкові коливання та явища, 
які виникають у зовнішньому середовищі 
та мають визначальний вплив на систему 
менеджменту страхової діяльності, базовим 
має стати положення стосовно того, що непо-
внота інформації не лише стримує прийняття 
рішень, а й може стати причиною помилок. 

У сучасних реаліях страхового ринку Укра-
їни є характерним поєднання надмірності 
та недостатності інформації. Такі тенденції 
пов’язані з традиційними методами обробки 
даних, які призводять до дублювання інфор-
мації та наявності застарілих даних у звітності 
та статистиці.

Варто зазначити, що інформація переду-
сім має бути цінністю, оскільки в іншому разі 
вона лише відволікатиме увагу та заважатиме 
розумінню суті процесів, подій та операцій у 
страхуванні. 

Цінність інформації залежить від обсягу 
та значущості завдань, які вирішуються на 
її основі. Саме тому важливо враховувати 
таку вимогу, як коректність інформації, тобто 
вона повинна володіти такими формою та 
змістом, які забезпечать її однозначне сприй-
няття всіма споживачами. Виконання цієї 
вимоги забезпечується за рахунок відповідної 
обробки та аналізу даних, їхнього поєднання 
та подання у формі, що легко сприймається, 
тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, графі-
ків тощо.

Ще однією з указаних вимог до інформа-
ції, використовуваної в системі страхового 
менеджменту, є комплексність, яка відобра-
жає цілісність знання про страхову діяльність. 
Комплексність передбачає систематизацію 
даних, що значно спрощує управління діяль-
ністю страховика.

Крім того, інформація має бути порівнян-
ною, що досягається за рахунок використання 
страховиком єдиної методологічної бази спо-
стережень і реєстрації показників.

Додатковими вимогами до інформації 
можуть бути: 

– аналітичний та прогнозний характер;
– релевантність (відповідність між сутністю 

інформаційного запиту й отриманого повідо-
млення);

Рис. 2. Основні вимоги до якості інформації, яка використовується  
в процесі управління страховою діяльністю 

Джерело: складено авторами

Основні вимоги до якості інформації, яка використовується 
в процесі управління страховою діяльністю

надійність достовірність

коректність

своєчасність

комплексністьдостатність
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– адекватність (тотожність структури 
отриманого повідомлення інформаційному 
запиту). 

З огляду значного впливу на страховика 
зовнішнього оточення, треба постійно розши-
рювати доступ страхових компаній до зовніш-
ніх джерел інформації, використовуючи всі 
можливості телекомунікаційних мереж. Вод-
ночас важливо об'єднувати внутрішні дже-
рела страхової інформації єдиними базами 
даних для оптимізації інформаційних потоків 
та вільного доступу співробітників до необхід-
них документів.

Основні джерела інформації для цілей 
страхового менеджменту подані на рис. 3.

На нашу думку, одним із найважливіших 
джерел зовнішньої інформації, який заслу-
говує уваги, для страховика є конфіденційна 
інформація. Це джерело допомагає отриму-
вати оперативну інформацію про зміни в еко-
номічній та політичній сферах, а також про стан 
клієнтів і конкурентів страховика та дає мож-
ливість краще зрозуміти їхнє реальне фінан-
сове становище. Своєчасно отримана, така 
інформація суттєво спрощує прийняття управ-
лінських рішень і дає змогу зекономити час.

Внутрішні джерела інформації, безпере-
чно, також суттєво впливають на систему 

страхового менеджменту. Особливої уваги 
серед них заслуговують засновницькі доку-
менти страхової компанії, внутрішні норма-
тивні документи (рішення правління, нагля-
дової ради, накази, інструкції, положення), які 
регламентують процедури прийняття управ-
лінських рішень і здійснення страхових опе-
рацій і послуг, а також  офіційна й управлін-
ська звітність, внутрішні бази даних, довідки 
за результатами перевірок, що проводяться 
державними контрольними органами, матері-
али перевірок діяльності страховика зовніш-
німи аудиторами.

Зазвичай перелічені документи містять 
основні кількісні параметри діяльності стра-
хової компанії за звітний період. Залежно від 
обставин керівництво компанії самостійно 
визначає, яка саме інформація потрібна для 
прийняття того чи іншого рішення, а також як, 
у якому аналітичному розрізі та в які терміни 
вона повинна використовуватися. 

Слід зазначити, що в сукупності інформа-
ція, яку формують перелічені джерела, гру-
пується в інформаційні системи, які досить 
широко застосовуються у страховій справі 
та вже сьогодні відіграють важливу роль в 
інформаційному забезпеченні страхового 
менеджменту.

Рис. 3. Основні джерела інформаційного забезпечення системи страхового менеджменту 
Джерело: складено авторами

Джерела інформаційного забезпечення 
системи страхового менеджменту

Внутрішні:
− засновницькі документи;
− рішення наглядових виконавчих 

органів (положення, правила, 
інструкції, процедури, стандарти 
тощо);

− дані бухгалтерської звітності;
− комп'ютерні (електронні бази 

даних);
− матеріали управлінської звітності

Зовнішні:
− документи, що приймаються вищими органами 

законодавчої та виконавчої влади України;
− бази даних різних міністерств і відомств; 
− професіональна статистика;
− результати опитувань професійних учасників ринку: 

страховиків, агентів, брокерів; 
− матеріали опитувань груп фактичних і потенційних 

страхувальників; 
− звіти та доповіді дослідних центрів (відділень 

академій наук, університетів, інститутів, матеріали 
конференцій, семінарів);

− друковані видання та матеріали засобів масової 
інформації;

− глобальні комп'ютерні мережі;
− конфіденційні джерела інформації
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У результаті дослідження ми виявили, що 
науковці виділяють різні види інформацій-
них систем та не дійшли єдиного висновку 
щодо їхньої класифікації [1; 8; 10]. Більшість 
із них поділяє інформаційні системи страхо-
вого менеджменту на зовнішні та внутрішні. 
Ми погоджуємося з цим та, деталізуючи нашу 
позицію, класифікуємо інформаційні системи 
страхового менеджменту так:

1. Зовнішні інформаційні системи:
– система законодавчих і нормативних 

документів;
– інформаційні системи на базі сучасних 

технологій.
2. Внутрішні інформаційні системи:
– система внутрішніх нормативних доку-

ментів страховика;
– система бухгалтерського обліку та звіт-

ності;
– автоматизована база даних;
– система економічної безпеки;
– система управління ризиками;
– система оцінки діяльності страхової ком-

панії;
– маркетингова інформаційна система.
Така класифікація є досить вичерпною, 

але, на жаль, на практиці більшість інфор-
маційних систем використовується страхови-
ками неналежно, а деякі не використовуються 
взагалі, тоді як могли б значно полегшити про-
цеси управління.

На нашу думку, із перелічених систем осо-
бливе значення для цілей системи страхового 
менеджменту мають: 

– система законодавчих і нормативних 
документів;

– система внутрішніх документів; 
– система бухгалтерського обліку та звіт-

ності;
– зовнішні інформаційні системи на базі 

нових телекомунікаційних технологій.
Проаналізувавши базові положення про 

існування зовнішніх джерел інформації та 
джерел, притаманних конкретному внутріш-
ньому середовищу страхової компанії, ми 
пропонуємо модель взаємодії страховика та 
інформаційного середовища в процесі управ-
ління страхової діяльністю, яка подана на 
рис. 4.

Отже, враховуючи те, що інформаційне 
забезпечення системи страхового менедж-
менту суттєво впливає на загальноекономіч-
ний ефект діяльності конкретного страховика, 
ми пропонуємо типовий алгоритм інформа-
ційного забезпечення, який складається з 
таких етапів:

1) визначення потреб страхової компанії в 
інформації;

2) визначення першоджерел загальної 
інформації щодо стану зовнішнього серед-
овища страховика;

3) збір даних;

Рис. 4. Модель взаємодії страховика та інформаційного середовища в процесі управління 
страховою діяльністю

Джерело: складено авторами
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4) подання зібраних даних для аналітичної 
обробки;

5) оцінка достовірності, комплектності і 
своєчасності надання інформації;

6) попередня обробка отриманої інформа-
ції та внесення результатів у бази стратегіч-
них даних страхової компанії;

7) аналіз стратегічних баз даних і вияв-
лення реальних загроз із боку зовнішнього 
середовища страховика;

8) збирання цільової інформації для погли-
бленого аналізу страховиком конкретних 
загроз (як внутрішніх, так і зовнішніх);

9) виявлення чинників виникнення загроз.
Далі варто зазначити, що одним із най-

проблемніших для сучасних страховиків 
моментів в організації ефективного інфор-
маційного забезпечення системи страхо-
вого менеджменту є питання існування 
істотних протиріч між необхідністю досяг-
нення прозорості зовнішнього середовища 
та безпекою страховика. На нашу думку, у 
сучасних умовах схема ефективного інфор-
маційного забезпечення страхової компанії 
повинна складатися із дотриманням певних 
норм розкриття та захисту інформації, якою 
володіє страховик. 

Не можна забувати, що нині інформація є 
одночасно і товаром, і важелем, що суттєво 
впливає на страхову діяльність. Страхові ком-
панії за інших рівних умов можуть мати одна-
ковий доступ до джерел інформації, але їхній 
підхід до її використання буде різним вихо-
дячи передусім із цілей, які вони перед собою 
ставлять, та технологічних можливостей. 
Також слід ураховувати, що за умови одна-
кового доступу до інформації абсолютно всіх 
страховиків страховий ринок був би ефектив-
ним, але інформація втратила б свою ціну 
як товар. Так, виходячи із цього, у страховій 
діяльності слід ураховувати похибки, які є 
наслідком недостатності інформації.

На нашу думку, сучасне інформаційне 
забезпечення страхового менеджменту 
також має включати прогнозний складник. Як 
відомо, метою прогнозу є передбачення роз-
витку будь-яких подій, явищ у майбутньому. 
Прогнози слід відносити до стратегічної 
інформації, яка лежить в основі ефективного 
менеджменту страхової діяльності. Врахову-
ючи це, до основних завдань прогнозування 

в системі страхового менеджменту ми пропо-
нуємо відносити:

1) визначення ринкових інтересів страхо-
вика;

2) оцінку можливих цілей розвитку внутріш-
нього середовища страхової компанії та його 
окремих складників;

3) оцінку шляхів розвитку внутрішнього 
середовища страховика та його окремих 
складників;

4) визначення внутрішніх і зовнішніх загроз 
діяльності страхової компанії та їх негативних 
наслідків;

5) оцінювання необхідних витрат і ресурсів 
для складання оптимальних перспективних 
планів страхової діяльності.

Украй важливо зауважити, що для великих 
страхових компаній, окрім розроблення про-
гнозів щодо розвитку власного середовища 
життєдіяльності, необхідні ще прогнози роз-
витку економічної сфери країни у цілому, а 
також політичний і правовий прогнози, які 
нададуть можливість прогнозувати майбутній 
стан страхового середовища з масштабних 
позицій. 

Висновки з цього дослідження. Отже, 
проведене дослідження дає підстави вва-
жати, що внаслідок специфіки своєї діяльності 
страхові компанії мають або можуть мати сут-
тєві можливості щодо накопичення великих 
масивів інформації, яка може бути викорис-
тана системою страхового менеджменту. 

У сучасних умовах економічної нестабіль-
ності недостатньо розвинені системи інфор-
маційного забезпечення управління страхо-
вою діяльністю обмежують дієвість даного 
процесу та дають змогу ефективно викорис-
товувати різноманітні інформаційні джерела 
під час прийняття страховиком важливих 
управлінських рішень. Саме тому для вирі-
шення даної проблеми авторами обґрунто-
вано теоретичні розроблення щодо інфор-
маційного забезпечення системи страхового 
менеджменту, а саме: запропоновано типовий 
алгоритм інформаційного забезпечення сис-
теми страхового менеджменту; узагальнено 
та допрацьовано основні завдання прогнозу-
вання в системі управління страховою діяль-
ністю. Наведені пропозиції суттєво підвищать 
ефективність систем страхового менедж-
менту в сучасних страхових компаніях. 
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У статті досліджено сутність особистого капіталу, здійснено його класифікацію через призму цілей управ-
ління особистими доходами та витратами. Запропоновано інструменти формування особистого капіталу. 
Розглянуто заощадження та інвестиції особи, здійснені упродовж періоду її трудової активності як джерело 
збільшення добробуту населення України.

Ключові слова: особистий капітал, класифікація особистого капіталу, фінанси домогосподарств, інстру-
менти формування особистого капіталу, добробут домогосподарства.

Сыдорчук А.А. ЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
В статье исследована сущность личного капитала, осуществлена его классификация через призму целей 

управления личными доходами и расходами. Предложены инструменты формирования личного капитала. 
Рассмотрены сбережения и инвестиции, которые осуществлены в течение периода ее трудовой активности 
населения как источник увеличения его благосостояния.

Ключевые слова: личный капитал, классификация личного капитала, финансы домохозяйств, инстру-
менты формирования личного капитала, благосостояние домохозяйства.

Sydorchuk A.A. PERSONAL CAPITAL AND ITS FORMATION INSTRUMENTS
In the article explores the essence of personal capital and his classification at the point of view the purposes of 

managing personal income and spending. The personal capital’s formation tools have done. Individual savings and 
investment during the period of employment activity have considered as a source of increasing welfare the people 
Ukraine.

Keywords:  personal capital, classification of the personal capital, personal finance, personal capital’s formation 
tools, household welfare.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Добробут домогосподарств України 
упродовж останніх років суттєво не покра-
щився, про що свідчать дані Державного 
комітету статистики України. Близько 7% 
населення мають рівень доходів нижче про-
житкового мінімуму [1]. Незважаючи на номі-
нальний ріст доходів у 2015 р. порівняно з 
2010 р. на 67,9% [2], домогосподарства спо-
живають 90% свого доходу [3], що, згідно 
з положеннями закону Енгеля, не свідчить 
про покращення їхнього матеріального ста-
новища. Ці процеси відбуваються в умовах, 
коли заробітна плата та соціальні трансферти 
складають 76,7% у загальній структурі дохо-
дів населення України [2].

В таких умовах актуальним постає пошук 
джерел доходів домогосподарств упродовж 
періоду їхньої трудової активності, відмінних 
від заробітної плати чи соціальних транс-
фертів. Джерелом додаткових доходів домо-
господарств можуть стати заощадження або 
інвестиції населення [4; 5]. Разом із заробіт-
ною платою, соціальною допомогою, заоща-
дження та інвестиції сформують особистий 
капітал особи, основна мета формування 

якого полягає у забезпеченні належного 
рівня життя населення, що суттєво покра-
щив би його теперішній рівень, сформований 
лише заробітною платою чи/або соціальними 
трансфертами.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика особистих фінансів чи 
збалансованості фінансових ресурсів особи 
привертає увагу багатьох вчених. Серед 
українських дослідників варто назвати 
Т. Кізиму, К. Соломянова, С. Юрія, Ю. Янеля, 
Н. Ясинську.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
значний інтерес з боку економістів, питання 
сутності особистого капіталу та розгляду 
інструментів його формування потребує 
більш повного та всебічного висвітлення. 
Це підтверджують наявні статистичні дані 
щодо доходів домогосподарств України, коли 
питома вага заощаджень у їхній структурі не 
перевищує 5–8%, що свідчить про відсутність 
належної обґрунтованості теоретичної бази 
для формування особистого капіталу та уне-
можливлює розробку її довгострокової фінан-
сової політики. ГР
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Формулювання цілей статті (постановка 
проблеми). Мета статті полягає у розгляді 
сутності особистого капіталу та інструментів 
його формування. Класифікувавши особис-
тий капітал на окремі складові, а саме поточ-
ний, резервний та інвестиційний, і запропо-
нувавши інструменти для формування кожної 
з них, можна вирішити проблеми підвищення 
рівня матеріального добробуту населення. 
Саме інвестиційно-заощаджувальний меха-
нізм розглядається нами як основний метод 
зростання добробуту населення в Україні у 
майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Управління особистими доходами і 
витратами (фінансами) є процесом цілеспря-
мованого впливу від суб’єкта, тобто людини 
(домогосподарства), на об’єкти, тобто її 
доходи та витрати для досягнення кінцевої 
мети (цілі).

Цілі управління особистими доходами і 
втратами представлені на рис. 1.

На основі рис. 1 робимо висновок, що 
залежно від часу, на який вони розробля-
ються, цілі управління особистими доходами 
і витратами поділяють на короткострокові, 
середньострокові та довгострокові.

Короткострокові цілі спрямовані на вирі-
шення поточних фінансових проблем, а їх 

вирішення досягається за допомогою збалан-
сування доходів і витрат особи у визначеному 
періоді (до одного року). Середньострокові 
цілі мають за мету вирішити фінансові про-
блеми, пов’язані з великими придбаннями 
особи (нерухоме або рухоме майно). Вирі-
шення зазначених цілей досягається шляхом 
уміння здійснювати заощадження. Довгостро-
кові цілі покликані створити нагромадження, 
що забезпечать фінансове благополуччя 
особи у пенсійному віці. Вирішення зазначе-
них цілей досягається шляхом уміння здій-
снювати інвестиції.

Результатом процесу управління особис-
тими доходами та витратами стає формування 
сукупного особистого капіталу. Ресурси для 
його створення є у розпорядженні будь-якої 
особи працездатного віку, а саме праця і час.

На рис. 2 представлено класифікацію 
сукупного особистого капіталу.

Як представлено на рис. 2, сукупний осо-
бистий капітал поділяється нами на три час-
тини: поточний, резервний (страховий) та 
інвестиційний.

Поточний капітал призначений для того, 
щоб забезпечити поточне споживання 
людини.

Резервний або страховий капітал при-
значений для створення деяких фінансо-

Цілі управління 
особистими доходами 

та витратами

Короткострокові
(до 1 року)

Середньострокові
(до 1–10 років)

Довгострокові
(більше 10 років)

Вирішення поточних 
фінансових проблем

Забезпечується 
балансуванням 
доходів і витрат

Вирішення фінансових 
проблем, пов’язаних із 
великими придбаннями

Забезпечується умінням 
здійснювати 
заощадження

Створення 
нагромаджень, що 

забезпечать фінансове 
благополуччя

Забезпечується 
умінням здійснювати 

інвестиції

Рис. 1. Цілі управління особистими доходами та витратами
Джерело: складено автором на основі джерела [6]
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вих резервів, що дадуть змогу забезпечити 
поточне споживання людини у разі настання 
непередбачуваних подій (наприклад, хво-
роби, безробіття людини). Іншими словами, 
він компенсує втрачений заробіток людини 
через несприятливі для неї події у житті. 
Щодо розміру резервного капіталу, то він 
повинен дорівнювати величині 3–6  місяч-
них заробітних плат людини. Тобто за цей 
період теоретично людина зможе (або 
повинна б) відновити своє здоров’я чи зна-
йти нову роботу. Резервний капітал фор-
мується поступово, коли людина 5–10% 
своєї заробітної плати накопичує необ-
хідний обсяг. Не важко порахувати, що за 
накопичення 10% від зарплати трьохмі-
сячний обсяг резервного капіталу людина 
сформує за 30 місяців, або майже 3 роки. 
Після 30 місяців формування резервного 
капіталу подальше його формування для 
особи позбавлене сенсу, а також вивільнені 
10% заробітної плати за 31 місяць своєї 
праці вона може спрямувати або на збіль-
шення поточного споживання, або на ство-
рення власного інвестиційного капіталу.

Інвестиційний капітал повинен забезпе-
чити людині гідний рівень життя у непрацез-
датному віці (старості).

Розглянемо, якими властивостями пови-
нен володіти кожен із розглянутих нами видів 
капіталу людини. Для цього розглянемо 
наявні вимоги до капіталу особи у трьох вимі-
рах надійності, ліквідності та дохідності.

Надійність капіталу розуміємо як синонім 
мінімізації ризику під час його формування чи 

використання. Ліквідність – це загальновжи-
ване економістами поняття можливості швидко 
продати актив і отримати гроші. Дохідність – 
це встановлена домогосподарством вели-
чина доходу на інвестований капітал. Дохід-
ність складається із двох компонентів, а саме 
поточного доходу і приросту вартості активу.

Між дохідністю і надійністю інвестицій існує 
така обернена залежність: чим вищий дохід 
за інвестиціями у будь-який актив, тим менш 
надійний цей актив. Для кожного з видів сукуп-
ного особистого капіталу людини – поточного, 
резервного та інвестиційного – потрібно піді-
брати такий актив, який більшою мірою йому 
підходить з урахуванням співвідношення 
надійності, дохідності та ліквідності цього 
активу. Тобто людина повинна зупинити свій 
вибір на інвестуванні у такий актив, який відпо-
відав би найбільшою мірою досягненню цілей 
формування окремого виду капіталу особи.

Розглянемо, яким властивостям повинен 
відповідати той чи інший вид капіталу людини.

Як можемо бачити з рис. 3, по відношенню 
до поточного капіталу, метою формування 
якого є забезпечення поточного споживання 
людини, основними вимогами до інвестицій, 
які ми висуватимемо, є ліквідність і надійність.

По відношенню до резервного капіталу, 
метою формування якого є створення деяких 
фінансових резервів, що дадуть змогу забез-
печити поточне споживання людини у разі 
настання непередбачуваних подій (напри-
клад хвороби, безробіття людини), основною 
вимогою до інвестицій, яку ми висуватимемо, 
є надійність.

Рис. 2. Класифікація сукупного капіталу особи
Джерело: складено автором на основі джерела [6]

Сукупний 
особистий капітал

Поточний Резервний Інвестиційний

Поточне 
споживання

Компенсація втрат Забезпечення 
майбутнього

Якщо втрати 
дорівнюють 0, то 
додатковий дохід
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По відношенню до інвестиційного капіталу, 
метою формування якого є забезпечення 
людині гідного рівня життя у непрацездатному 
віці (старості), основною вимогою до інвести-
цій, яку ми висуватимемо, є дохідність.

Інструменти формування окремих видів 
особистого капіталу класифіковано нами 
на ризикові та неризикові. Ризикові інстру-
менти – це інструменти, дохідність яких 
в майбутньому невизначена. Наприклад, 
особа купує акції компанії А і планує три-
мати їх у користуванні один рік. У момент 
купівлі вона не знає, який дохід отримає 
в кінці строку. Це залежатиме від вартості 
компанії А на ринку через один рік і дивіден-
дів, які вона виплачує упродовж року. Тому 
такі акції, як і багато інших, подібних цінних 
паперів, є ризиковими інструментами. Проте 
інструменти, майбутня дохідність яких у 
момент погашення відома, існують. Такі 
інструменти називають безризикованими. 
Наприклад, депозит у банківській установі 
або кредитній спілці. Особа-інвестор під час 
формування інвестиційної складової свого 
капіталу, як правило, має справу з вибором 
саме ризикових активів.

На рис. 4 наведено інструменти для інвес-
тування свої заощаджень.

Як видно з рис. 4, напрямами інвести-
цій можуть стати банківський депозит, цінні 
папери (акції, облігації), паї інвестиційних 
фондів та довірче управління коштами особи. 
Банківський депозит та облігації розгляда-
тимуться нами як безризикові інструменти 
для інвестування (оскільки їх дохідність чітко 
визначена у майбутньому), а акції, пайові 
інвестиційні фонди та довірче управління – як 
ризикові (відповідно, їх дохідність у майбут-

ньому невідома). Нині лише зазначимо, що 
якщо напрями інвестицій у банківський депо-
зит, акції чи облігації людина обирає само-
стійно, то, інвестувавши у пайові інвестиційні 
фонди чи довірче управління, визначення 
напрямів інвестицій людина делегуватиме 
третім особам. Розглянемо кожен з інстру-
ментів інвестування детальніше.

Можливості використання депозитів під 
час управління особистим капіталом наве-
дено на рис. 5.

Найбільш поширеним інструментом вико-
ристання своїх заощаджень у населення 
України, безумовно, є банківський депозит. 
Депозитні вклади можуть бути таких видів: 
коротко- і довгострокові, з капіталізацією і без 
капіталізації відсотків, з можливістю поповне-
ння і зняття грошових коштів, а також мульти-
валютні депозити.

Як бачимо з рис. 5, банківський депозит 
використовується як інструмент для фор-
мування переважно поточного капіталу, а 
частково – резервного капіталу (депозити з 
можливістю поповнення вкладу і часткового 
зняття грошових коштів). Як інструмент для 
формування інвестиційного капіталу і вирі-
шення довгострокових цілей особи депозит 
не повинен використовуватися. Ми робимо 
такий висновок, оскільки по відношенню до 
такого виду капіталу ми висунули вимогу 
щодо його дохідності. Основним «ворогом» 
депозиту є інфляція. Якщо її рівень пере-
вищуватиме дохідність за депозитом, то як 
інструмент інвестування він не виконуватиме 
вимогу щодо дохідності.

У табл. 1 представлено динаміку показни-
ків індексу споживчих цін та ставок за депози-
тами за період 2008–2016 рр.

Рис. 3. Класифікація сукупного капіталу особи
Джерело: складено автором на основі джерела [6]

Види капіталу

Поточний Резервний Інвестиційний

Ліквідність

Надійність

Надійність Дохідність
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Рис. 4. Інструменти для інвестування свої заощаджень
Джерело: складено автором на основі джерела [6]

Паї інвестиційних 
фондів

Акції Облігації

Банківський 
депозит

Довірче 
управління

Заощадження та 
інвестиції людини

Рис. 5. Місце і роль депозитів під час формування особистого капіталу
Джерело: складено автором на основі джерела [6]

Види капіталу

Поточний Резервний Інвестиційний

Короткострокові депозити 
(до 1 року) для 
використання коштів 
упродовж року;
довгострокові депозити 
(від 1 до 3 років) для 
накопичення коштів на 
великі покупки; 
депозити з можливістю 
поповнення вкладів; 
валютний вклад для 
поїздки закордон

Депозити з можливістю 
поповнення вкладу і 
часткового зняття 
грошових коштів

Депозити практично не 
використовуються

Таблиця 1
Динаміка показників індексу споживчих цін та ставок за депозитами  

(на кінець року) за 2008–2016 рр.
Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всього

Зміна споживчих 
цін (інфляція), % 22,3 12,3 9,1 4,6 3,3 0,5 24,9 43,3 11,1 Ріст цін  

у 1,314 рази
Ставки за депо-
зитами на кінець 
року, %

12,8 14,8 12,1 9,3 13,2 13,6 14,6 13,7 10,9
Ріст засобів 
на депозиті  
у 1,15 рази

Реальна дохідність 
за депозитами, % -9,5 2,5 3,0 4,7 9,9 13,1 -10,3 -29,6 -0,2

Джерело: складено автором на основі джерел [7; 8]
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Дані Державного комітету статистики Укра-
їни та Національного банку України свідчать 
про те, що за період 2008–2016 рр. рівень 
інфляції сумарно склав 131,4%, тоді як середні 
річні відсоткові ставки за депозитними вкла-
дами населення за аналогічний період дали 
приріст доходу у 115%. Тобто депозити, які 
забезпечують дохідність на рівні, який у кра-
щому разі відповідний рівню інфляції, не від-
повідають вимозі дохідності, що висувається 
нами під час формування інвестиційного капі-
талу особи.

Наступним видом безризикових інструмен-
тів для формування особистого капіталу є 
облігації. Облігація є емісійним цінним папе-
ром, що засвідчує внесення його власником 
грошових коштів і підтверджує зобов’язання 
відшкодувати йому номінальну вартість цього 
цінного паперу з виплатою певного доходу 
або передати йому майно, надати послуги [9]. 
Ця форма формування особистого капіталу 
відповідає критеріям надійності та обмеже-
ної ліквідності, як і банківський депозит, проте 
поступається йому у дохідності. За цими при-
чинами такий інструмент не набув значного 
поширення в українських домогосподарствах. 
Робимо загальний висновок, що облігація 
повинна використовуватися як інструмент 
для формування переважно поточного капі-
талу (якщо її строк обігу не перевищує одного 
року), а також частково – резервного капіталу 
(якщо її строк обігу перевищує один рік).

У процесі розгляду питання формування 
інвестиційного капіталу особи ми висунули 
припущення щодо дохідності як його якісної 
характеристики. Для того, щоб сформувати 
такі накопичення, частину засобів потрібно 
розмістити на фінансовому ринку, адже саме 
таке розміщення може вирішити головну про-
блему безризикових інвестицій – невисокий 
дохід, який нижчий інфляції.

З організаційної точки зору розміщувати 
кошти на фінансовому ринку можна само-
стійно або через професійних менеджерів. 
Певною мірою такі форми конкурують між 
собою.

Індивідуальне інвестування як організа-
ційна форма інвестування полягає у:

– самостійному прийнятті рішень відпо-
відно до обраної індивідуальної стратегії 
інвестування;

– передачі своїх коштів у довірче управ-
ління професійному управляючому за відпо-
відним договором довірчого управління.

Передача своїх коштів у довірче управ-
ління професійному управляючому за від-

повідним договором довірчого управління є 
індивідуальною формою інвестування. Тому 
що сам факт передачі своїх коштів у довірче 
управління оформляється відповідною інвес-
тиційною декларацією, яку підписують обидві 
сторони угоди і якої довірчий управляючий 
повинен неухильно дотримуватись.

Самостійне інвестування розпочинається 
з того, що інвестор підписує угоду з брокер-
ською компанією і отримує доступ до торгів 
на біржі через відповідне програмне забез-
печення. Усі брокерські компанії повинні мати 
відповідну ліцензію на право ведення брокер-
ської діяльності.

Перевагами самостійного інвестування 
є реалізація індивідуальної інвестиційної 
стратегії; свобода у прийнятті інвестицій-
них рішень; мінімальні витрати, пов’язані з 
купівлею-продажем цінних паперів. Водно-
час недоліками самостійного інвестування 
є додаткові витрати часу, які кожен інвестор 
повинен затрачати, щоб зрозуміти основні 
тенденції на фінансовому ринку. Зрозуміло, 
що займатись індивідуальним інвестуван-
ням можуть не всі, адже для цього необхідно 
володіти певним рівнем фінансової грамот-
ності. Тому присутні і колективні форми інвес-
тування.

Колективне інвестування як організаційна 
форма інвестування полягає у:

– взятті участі в інститутах спільного інвес-
тування (ІСІ, які є корпоративними та пайо-
вими);

– взятті участі у недержавних пенсійних 
фондах.

В Україні найбільшого поширення набули 
пайова форма колективного інвестування 
(пайові інвестиційні фонди) та інструменти 
недержавних пенсійних фондів.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) – це 
інвестиційний фонд, активи якого належать 
інвесторам на правах спільної часткової влас-
ності, а також перебувають в управлінні ком-
панії з управління активами (КУА) і врахову-
ються окремо від результатів її господарської 
діяльності [10]. Перевагами інвестування у 
пайові фонди є:

1) те, що ця форма колективного інвес-
тування дає змогу додатково зменшити дію 
ризиків, розподіливши їх між учасниками ПІФу 
за всім набором цінних паперів, який придбає 
КУА;

2) ПІФи має невеликий поріг входу (близько 
5 тис. грн., або 200$);

3) те, що пай відкритого ПІФу можна про-
дати у будь-який момент упродовж банків-
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ського дня (як правило, у другій його поло-
вині);

4) те, що професійне управління коштами 
учасників ПІФу здійснюється із залученням 
висококваліфікованих фахівців; вони аналізу-
ють ситуацію на ринку цінних паперів і вирі-
шують, які папери в цей час варто купити, а 
які – продати;

5) те, що КУА не може розпоряджа-
тися коштами пайовиків безконтрольно і за 
довільно вибраними напрямами; розпоря-
дження майном учасника ПІФу знаходиться 
під контролем спеціалізованого депозитарію, 
який повинен дати свою згоду на будь-яку 
операцію із засобами пайовиків.

Станом на 1 квартал 2017 р. загальний 
обсяг ринку інститутів спільного інвестування 
в Україні склав більше 230 млрд. грн. [11] і 
характеризується стійкою динамікою зрос-
тання за період 2002–2016 рр.

Недержавний пенсійний фонд (НПФ – це 
фінансова установа, що працює винятково 
для пенсійного забезпечення громадян і 
має статус неприбуткової організації. Розмір 
недержавної пенсії як результату викорис-
тання інвестиційного капіталу, на яку можуть 
сподіватися учасник НПФ, залежить від роз-
міру пенсійних внесків, періоду накопичення та 
суми отриманого інвестиційного прибутку [12].

Станом на 3 квартал 2016 р. загальний 
обсяг ринку недержавних пенсійних фондів в 
Україні склав більше 17 млрд. грн. [13].

ПІФи та НПФи не здійснюють свою діяль-
ність самостійно, а користуються послугами 
адміністратора (адміністрування фонду), 
зберігача (зберігання активів) і управляючого 
активами (КУА). Послуги з адміністрування 
та управління активами можуть надаватися 
однією юридичною особою. Адміністратор 
веде бухгалтерський та податковий облік ПІФ 
та НПФ; компанія з управління активами (КУА) 

займається інвестуванням коштів, а банк-
зберігач відповідає за банківське обслугову-
вання, зберігання та облік його активів даних 
колективних форм інвестування.

Прийняття управлінського рішення щодо 
інвестування на фінансовому ринку інвесто-
ром повинно здійснюватись, виходячи з тео-
ретичних положень теорії MPT Г. Марковіца 
за допомогою показників, а саме очікуваної 
дохідності ризикового активу, його варіації 
та дисперсії, коваріації, кореляції активів у 
сформованому інвестиційному портфелі. 
Оцінку ефективності здійснених інвестицій 
можна проводити, використавши показник  
У. Шарпа.

Висновки з цього дослідження. На 
основі проведеного дослідження зроблено 
висновок, що капітал особи складається з 
поточного, резервного та інвестиційного. По 
відношенню до кожного з названих видів 
висувається вимога до інструментів форму-
вання. Так, інструменти поточного капіталу 
повинні володіти рисами надійності та лік-
відності; резервного капіталу – надійності; а 
інвестиційного – відповідно, дохідності. Без-
ризикові інструменти (депозити та облігації) 
відповідають критеріям надійності та ліквід-
ності і повинні використовуватись як інстру-
мент формування поточного та резервного 
капіталу. Ризикові інструменти, а саме акції, 
пайові інвестиційні фонди та довірче управ-
ління, повинні відповідати критеріям дохід-
ності і використовуватись як інструмент фор-
мування інвестиційного капіталу особи.

Поєднання безризикових та ризикових 
активів у процесі управління особистим капі-
талом особи, використання теорії Г. Мар-
ковіца, У. Шарпа на практиці українських 
домогосподарств-інвесторів постають пер-
спективами майбутніх досліджень у цій сфері 
фінансової науки.
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У статті визначено роль фінансів зарубіжних корпорацій в умовах глобалізації світового господарства. 
Окреслено детермінанти ефективності фінансової діяльності зарубіжних корпорацій як чинників формування 
фінансової стратегії господарюючих суб’єктів. Висвітлено механізм функціонування фінансової системи зару-
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В статье определена роль финансов зарубежных корпораций в условиях глобализации мирового хозяй-

ства. Определены детерминанты эффективности финансовой деятельности зарубежных корпораций как 
факторов формирования финансовой стратегии хозяйствующих субъектов. Освещен механизм функциони-
рования финансовой системы зарубежных корпораций. Проанализированы основные проблемы финансо-
вых систем корпораций, а также обоснованы основные направления их финансовой политики.
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TION

The role of foreign corporation finance in the context of globalization of the world economy is defined. Deter-
minants of the effectiveness of financial activity of foreign corporations as factors in the formation of the financial 
strategy of economic entities are determined. The mechanism of functioning of the financial system of foreign cor-
porations is covered. And also, the main problems of financial systems of corporations are analyzed and the main 
directions of their financial policy are substantiated.

Keywords:  globalization, foreign corporations, corporation, world economy, finance, financial activities, financial 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Процес глобалізації світового госпо-
дарства важко уяви без впливу на цей про-
цес таких суб’єктів міжнародного ринку, як 
корпорації, що здійснюють свою діяльність на 
численних ринках різних країн та розмивають 
кордони національних економік.

Однак успішність функціонування будь-
якого підприємства, зокрема корпорації, 
багато в чому залежить від ефективності його 
фінансової діяльності. Необхідність дослі-
дження ефективності фінансової системи 
зарубіжних корпорацій обумовлена тим, що 
в період глобалізації роль світових гігантів 
постійно зростає, діяльність корпорацій сут-
тєво впливає на економічну кон’юнктуру біль-
шості економік світу, а однією з найважливіших 
складових всієї світової фінансової системи є 
фінанси корпорацій. Від ефективності функ-
ціонування ТНК залежать темпи інтенсифіка-

ції потоків інвестиційних і фінансових коштів, 
зростання національних економік, їх техніко-
технологічне оновлення та залучення до сві-
тового економічного простору.

Саме тому таким актуальними є питання 
дослідження чинників підвищення ефектив-
ності фінансової діяльності зарубіжних кор-
порацій в контексті глобалізації світової еко-
номіки та формування стратегії управління 
фінансовою діяльністю компанії.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Діяльність зарубіжних корпорацій як гло-
бальне економічне явище перебуває в центрі 
уваги економістів-дослідників та вивчається у 
працях таких зарубіжних учених, як М. Аокі, 
М. Портер, Г. Перлмуттер, Р. Робінсон, А. Руг-
ман, П. Самуельсон, Г. Фішер.

Проблемам саме фінансової діяльності 
зарубіжних корпорацій також присвячено 
чимало робіт вітчизняних та закордонних нау- ГР
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ковців. Значну увагу цьому питанню приділено 
в дослідженнях організації UNCTAD, зокрема 
такими вченими, як Дж. Даннинг, Дж. Діллі-
ард, Т. Оззава. Серед вітчизняних науковців, 
що досліджували різні аспекти функціону-
вання зарубіжних корпорацій, зокрема фінан-
сово-інвестиційні аспекти, можна відзначити 
О. Бєлєнкову, О. Кравченко, І. Ломачинську, 
Я. Міркіна, Л. Федулову, М. Чорного, С. Яку-
бовського.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте в сучасних умо-
вах, коли зовнішнє середовище постійно змі-
нюється, необхідне постійне удосконалення 
всієї системи функціонування зарубіжних 
корпорацій, а також їх фінансових систем, що 
повинно спиратися на наукову базу, яка сама 
постійно удосконалюється. Окремі аспекти 
організації фінансів зарубіжних корпорацій 
потребують більш поглибленого дослідження. 
Зокрема, недостатня розробленість питань 
щодо визначення чинників, які безпосередньо 
впливають на ефективність фінансової діяль-
ності зарубіжних корпорацій, визначила необ-
хідність проведення дослідження в окресле-
ному напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення ролі 
фінансів зарубіжних корпорацій в сучасних 
умовах глобалізації світового господарства, 
а також окреслення детермінантів ефектив-
ності фінансової діяльності зарубіжних кор-
порацій як чинників формування фінансової 
стратегії господарюючих суб’єктів.

Одним з основних завдань дослідження є 
спроба акцентувати увагу на основних про-
блемах фінансових систем корпорацій, визна-
чити основні напрями їх фінансової полі-
тики та висвітлити механізм функціонування 
фінансової системи зарубіжних корпорацій і 
їх значення для розвитку світової економіки 
загалом.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На сучасному етапі глобалізацій 
світової економіки корпорації є основними 
економічними агентами національного й 
світового ринкового господарства. Їх яскра-
вими представниками є транснаціональні 
корпорації (ТНК), котрих налічується 
понад 82 тисячі, а також які мають більше 
810 тисяч афілійованих структур у різних 
країнах світу, забезпечують зайнятість 
понад 77 млн. осіб. З огляду на впливовість 
корпорацій та їх активність в інноваційних 
процесах з другої половини ХХ ст. чимало 
уваги приділяється питанням ефективного 
формування та управління корпоратив-
ними фінансами.

Фінанси зарубіжних корпорацій є системою 
грошових відносин, які виникають у процесі 
господарської діяльності і є необхідними для 
формування і використання капіталу, дохо-
дів і грошових фондів. Наголос у сучасних 
фінансах зарубіжних корпорацій робиться 
на пошуку шляхів ефективного використання 
ресурсів та на інвестуванні коштів в активи чи 
проекти, що приносять високі доходи за най-
меншого ризику.

Рис. 1. Функції фінансів зарубіжних корпорацій в умовах глобалізації
Джерело: сформовано автором на основі [6]
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На сучасному етапі глобалізації найбільше 
уваги приділяється:

– визначенню ефективних співвідношень 
між фінансуванням бізнесу за допомогою 
позик і продажем цінних паперів;

– проведенню оптимальної дивідендної 
політики;

– довгостроковому плануванню;
– використанню нових фінансових важелів 

[2, c. 23].
В умовах сучасного ринкового господарства 

за фінансами зарубіжних корпорацій закріпи-
лися три основні функції, які й визначають їх 
сутність (рис. 1). Більшість зарубіжних корпо-
рацій у своїй організаційній структурі містить 
три блоки, а саме індустріально-промисловий, 
фінансово-економічний та торговельно-комер-
ційний. Усі три блоки та їх елементи є рівно-
правними і несуть повну відповідальність за 
виконання покладених на них функцій. Фінан-
сово-економічний блок забезпечує нормальну 
діяльність усіх структурних підрозділів ком-
панії. Його елементами є мережа кредитно-
фінансових установ, а саме страхові компанії, 
комерційні банки, інвестиційні фонди і компа-
нії, фінансові фонди і компанії, лізингові фонди 
і компанії, пайові фонди і компанії, трастові 
фонди і компанії, пенсійні фонди і компанії.

Фінансово-економічний блок порівняно з 
двома іншими має певну особливість. Саме 

він забезпечує нормальну діяльність усіх 
структурних підрозділів компанії. Головними 
завданнями фінансово-економічного блоку 
зарубіжних корпорацій є:

– залучення й акумулювання фінансових 
коштів;

– вироблення інвестиційної політики і здій-
снення капіталовкладень;

– управління фінансами на основі підтри-
мання стійкого балансу між ресурсами і заяв-
ками на ці ресурси з боку всіх організаційних 
структур корпорації;

– забезпечення економічної безпеки;
– управління ризиками;
– правильна й ефективна побудова вну-

трішньої економіки всієї групи [5, с. 52].
Організація фінансів зарубіжних корпора-

цій має певні особливості, які відображаються 
в процесі розроблення фінансових та інвести-
ційних рішень компанії. До специфічних ознак 
організації фінансової діяльності ТНК слід 
віднести залучення значних обсягів фінансо-
вих ресурсів за рахунок розміщення власних 
акцій та облігацій на світовому фінансовому 
ринку, концентрацію капіталу шляхом пере-
розподілу фінансових потоків в материн-
ській компанії та реінвестування виручки в 
дочірні філіали, мінімізацію оподаткування за 
допомогою трансфертного ціноутворення та 
офшорних зон тощо [7].

Таблиця 1
Змінні, що визначені характеристиками оцінки ефективності фінансової діяльності 

зарубіжної корпорації.
Назва змінної Алгоритм розрахунку змінної

Коефіцієнт матеріальних активів зарубіжної 
корпорації, %

СВА – сукупна власність акціонерів;
НА – нематеріальні активи;
ПрА – привілейовані акції;
СА – сукупні активи

Показник дивідендних виплат, % СВД – сукупні виплати дивідендів;
ЧД – чистий дохід

Коефіцієнт здійснення виплат, днів ДЗ – дебіторська заборгованість;
ОбП – обсяг продажів

Показник левериджу, % ПК – позикові кошти;
ВК – власні кошти

Показник потоку грошових коштів, млн. у. о.

А – амортизація;
ПпК – проценти по кредитам;
ДпК – доходи по кредитам;
СП – ставка податку;
ЗвРК – зміни в робочому капіталі;
КВ – капітальні витрати

Коефіцієнт інтенсивності продажів, днів
КІП = 91,5 ×

РЗ����
ВПТ

РЗ����  

, де КІП = 91,5 ×
РЗ����
ВПТ

РЗ����   – середній рівень запасів;
ВПТ – вартість проданих товарів

Джерело: сформовано автором на основі [11, c. 13–16]
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Отже, складність організаційної структури 
ТНК відбивається й на організації фінансових 
потоків та вимагає врахування фінансових 
інтересів різних груп стейкхолдерів корпора-
ції (акціонерів, інвесторів, менеджерів, креди-
торів, контрагентів, урядових структур тощо) 
під час розроблення фінансової стратегії ком-
панії, що реалізується у процесі фінансової 
діяльності.

Фінансову діяльність зарубіжних корпора-
цій доцільно визначити як цілеспрямований 
процес реалізації рішень щодо руху фінансо-
вих ресурсів корпорації з метою максимізації 
її вартості та добробуту власників. При цьому 
ступінь досягнення намічених цілей є якісною 
характеристикою ефективності фінансової 
діяльності.

Водночас для оцінки ефективності фінан-
сової діяльності зарубіжних корпорацій важ-
ливою є ідентифікація кількісного показника, 
який би враховував інтереси стейкхолдерів 
та об’єктивно відображав результативність 
роботи фінансового менеджменту компанії. 
Виділимо сукупність незалежних змінних, які 
можуть слугувати характеристиками ефек-
тивності фінансового менеджменту компанії 
(табл. 1).

Визначивши основні функції та детермі-
нанти фінансової діяльності зарубіжних кор-
порацій, можемо стверджувати, що вони є 
особливою системою не тільки тому, що забез-
печують безперебійне функціонування самих 
корпорацій, а їх ефективне формування та 
алокація залежать від стану світового фінан-
сового ринку, але й тому, що фінансова сис-
тема зарубіжних корпорацій сама впливає на 
стан світових фінансів.

Тому можемо виділити п’ять базових еле-
ментів, які формують фінансовий механізм 
зарубіжних корпорацій. Саме така класифіка-
ція яскраво демонструє описаний вище вза-
ємовплив та взаємозв’язок фінансових відно-
син у межах світової економіки. До першого 
елементу фінансового механізму зарубіжних 
корпорацій пропонуємо віднести фінансо-
вий менеджмент, виокремивши при цьому 
два його рівні: короткостроковий (або опе-
раційний фінансовий менеджмент) та дов-
гостроковий (або стратегічний фінансовий 
менеджмент) [4, c. 14]. Особливістю фінан-
сового менеджменту зарубіжних корпорацій 
є те, що управління фінансами здійснюється 
у межах усієї системи корпорації, тобто одно-
часно мають узгоджуватись фінансові потоки 
у межах діяльності філій, дочірніх компаній 
та інших структурних одиниць, які при цьому 

часто не тільки знаходяться у межах різних 
регіонів, але й розташовані на ринках країн з 
різними темпами розвитку, типами соціально-
культурних середовищ.

Другий елемент фінансового механізму 
діяльності зарубіжних корпорацій пов’язаний 
зі структурою та особливостями фінансу-
вання діяльності, зокрема із залученням 
фінансових ресурсів. Корпорація є унікаль-
ною саме тим, що, на відміну від національ-
ної компанії, має широкі можливості залу-
чення фінансових ресурсів, що зумовлено 
географією її діяльності. Тому для корпорації 
єдиними проблемами у цьому вимірі є вибір 
найбільш ефективних фінансових джерел та 
раціональне управління ними. Так, зарубіжна 
корпорація може формувати фінансові фонди 
централізовано від материнської компанії 
або залучати їх консолідовано від філійної 
мережі. Також у корпорацій є вільний доступ 
до інструментів не тільки локальних фінансо-
вих ринків, але й глобального.

Третій елемент фінансового механізму 
зарубіжних корпорацій пов’язаний із попере-
днім і охоплює проблеми фінансування філій 
корпорацій. Більшість зарубіжних великих 
компаній прагне забезпечити коштами закор-
донні підрозділи за одночасного скорочення 
загальних асигнувань компанії [4, с. 16]. 
Це приводить до високої частки позичених 
коштів у засобах дочірніх компаній. Для окре-
мих компаній збільшення частки залучення 
капіталу стало попередньою умовою інвести-
цій. Причини цього різні. Деякі філії, обмежені 
в можливостях залучення грошових коштів, 
вважають найкращим способом збільшення 
своєї частки в інвестиціях позичання дочір-
німи компаніями.

Наступний елемент фінансового меха-
нізму зарубіжних корпорацій визначається 
системою фінансового планування та прогно-
зування. Планування фінансової діяльності і 
стратегія розвитку корпорацій з метою виходу 
на світові ринки багато в чому залежать від 
мети й орієнтації її найвищого керівництва, 
його організаторських можливостей та інту-
їції. Багато компаній прагнуть до негайного 
прибутку, не приділяючи особливої уваги дов-
гостроковим перспективам, визначенню влас-
ної стратегії розвитку. Але це можливо лише 
на дуже короткому етапі функціонування кор-
порації. В умовах глобалізації із загостренням 
іноземної конкуренції на національному ринку 
кожна корпорація стикається з необхідністю 
кращої орієнтації в роботі на світових рин-
ках [4, с. 21]. Під час планування фінансової 
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діяльності особливу увагу потрібно приділити 
проблемі розміщення прибутків, оскільки кор-
порація орієнтована на отримання прибутків 
у світових масштабах, вона застосовує пере-
ведення їх і затрат з рахунків одних центрів 
прибутків на рахунки інших з метою уник-
нення високих податків, валютного ризику, 
неконвертованості валют чи активів та інших 
несприятливих чинників. З метою уникнення 
втрат корпорації використовують такі основні 
методи фінансового планування, як методи 
гнучкого бюджету, відсотку від продажів, ана-
лізу беззбитковості, управління витратами та 
ситуаційні плани.

П’ятий елемент пов’язаний із теоретичним 
обґрунтуванням фінансових рішень зарубіж-
них корпорацій. У процесі своєї фінансової 
діяльності корпорація використовує широкий 
спектр економіко-математичних моделей та 
алгоритмів розрахунків, які застосовуються 
у фінансовому менеджменті [4, c. 24]. Проте 
особливість діяльності корпорацій перед-
бачає врахування специфічних факторів, 
зокрема валютних ризиків і ризиків, що харак-
терні для кожної окремої країни перебування 
філій корпорації. Тому у моделі і алгоритми 
необхідно вводити спеціальні коригуючі кое-
фіцієнти.

Існують чимало підходів до визначення та 
аналізу структури фінансів зарубіжних кор-
порацій, їх ефективності. У контексті дослі-
дження пропонуємо застосовувати загаль-

новідомі моделі фінансового менеджменту 
на основі критерію їх впливу на формування 
активів та пасивів зарубіжної корпорації та 
впливу на ринкову оцінку вартості корпорації 
(рис. 2).

Сучасна корпорація організовує свою 
виробничу і фінансову діяльність на основі 
короткострокового і довгострокового плану-
вання. Короткострокове планування пов’язано 
з поточною діяльністю, здебільшого з рухом 
оборотного капіталу й складанням прогнозної 
фінансової звітності на наступний рік. Пер-
спективне, або довгострокове, планування 
пов’язано з діяльністю корпорації на трива-
лий термін, типовий горизонт становить п’ять 
і більше років. Воно обґрунтовує і визначає 
цілі зростання довгострокових активів, зміни 
структури капіталу, джерела фінансування, 
оцінює очікувані результати.

Розроблення основних напрямів фінан-
сової та інвестиційної політики, а також при-
йняття рішень про методи формування 
капіталу корпорації, структури активів, визна-
чення інвестицій у довгострокові активи 
передбачають централізацію фінансових 
ресурсів у головній корпорації. Усі питання 
щодо випуску і розміщення нових емісій цін-
них паперів, управління портфелем цінних 
паперів, одержання банківських кредитів, 
централізації частини одержаного прибутку, 
визначення розмірів нових капітальних вкла-
день вирішуються централізовано.

Рис. 2. Моделі впливу на формування активів та пасивів фінансової діяльності  
зарубіжної корпорації

Джерело: сформовано автором на основі [3, c. 9]
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Висновки з цього дослідження. Аналіз 
фінансового механізму діяльності корпорацій 
дає змогу зробити висновок, що великі корпо-
рації створюються в різних країнах і як повністю 
підзвітні філії, і як дочірні компанії з різною 
формою автономії. За допомогою інформа-
ційних технологій корпорації мають змогу 
координувати діяльність усіх елементів своєї 
структури, що знаходяться в різних країнах, 
в різних галузях господарства. Але основою 
діяльності будь-якої компанії є її фінансова 
система, що має постійно вдосконалюватися і 
повністю враховувати зміни зовнішнього і вну-
трішнього середовища організації. На основі 
результатів дослідження детермінантів ефек-
тивності фінансової діяльності зарубіжних 
корпорацій можна зробити певні висновки. 
Перш за все діяльність корпорацій підкорю-
ється основним теоретичним концепціям, що 
пояснюють взаємозалежність між основними 
показниками фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. Найбільший вплив на рен-
табельність інвестованого капіталу корпора-

цій має коефіцієнт матеріальних активів, що 
вимагає підвищення уваги до цього показника 
в процесі розроблення фінансової стратегії 
компаній. Формування методологічних основ 
концепції фінансового механізму зарубіжних 
корпорацій передбачає виявлення її еконо-
мічного значення як елементу загального 
корпоративного управління та планування, а 
також стрункої логічної структури усієї сис-
теми корпорації. Фінансова система зарубіж-
них корпорацій є механізмом, який забезпечує 
реалізацію головних цілей корпорації не лише 
у фінансовій, але й у загальноекономічній 
діяльності. Результатами досягнення фінан-
сових цілей мають бути вирішення питань 
мінімізації вартості залучення капіталу, мак-
симізація ринкової вартості корпорації, раці-
оналізація співвідношення між власними та 
залученими фінансовими фондами, забезпе-
чення планованої рентабельності, мінімізації 
ризиків, розроблення та імплементація нор-
мативних показників приросту власного капі-
талу, активів, обсягів продажів, прибутку.
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Розглянуто ключові інструменти для просування банківських послуг. Проаналізовано основні способи залу-
чення нових клієнтів та утримання вже наявної клієнтської бази. Також висвітлено поняття «реклама» як 
ключовий елемент для інформування користувачів про послуги банку.
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In the article the basic tendencies and features of development of bank marketing in modern conditions are 

defined. Key tools for promoting banking services are considered. The main ways of attracting new customers and 
retaining an existing customer base are analyzed. The concept of “advertising” is also covered, as a key element for 
informing users of the bank’s services.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Основна мета, задля якої існує 
банківська конкуренція, полягає у боротьбі 
за клієнтів, до цього входить як збереження 
наявних клієнтів, так і залучення нових. В 
сучасних умовах, коли вартість послуг у різ-
них банків стає приблизно однаковою, a про-
поновані послуги – схожими, вирішального 
значення набувають інші фактори. Постає 
питання щодо залучення клієнтів новим спо-
собом. Для цього необхідно проводити ефек-
тивну асортиментну політику та розширювати 
спектр банківських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значну увагу дослідженню теми бан-
ківського маркетингу приділяють такі вчені, 
як Ф. Котлер, І.В. Альошин, І.Г. Брітченко, 
А.В. Романов, В.Т. Севрук, В.Г. Герасимчук, 
В.В. Лисицький, М.Д. Алексеєнко, Д. МакНо-
тон, Дж. Еванс, Є.П. Голубков, О.В. Васю-

ренко, А.М. Мороз, Б. Берман, О.В. Дзюблюк, 
Є.В. Єгоров, А.О. Єпіфанов, А.В. Войчак, 
Є.Ф. Жуков.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але з кожним роком 
економіка все більше розвивається, у сус-
пільства з’являються нові потреби. Відпо-
відно, з’являється необхідність пошуку нових 
маркетингових підходів, нових інструментів. З 
огляду на це досліджувана тема досить акту-
альна в мінливих умовах.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
та систематизація основних тенденцій роз-
витку сучасного банківського маркетингу та 
доведення необхідності їх врахування під час 
формування маркетингової політики банку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Незважаючи на те, що за останній 
період кількість банків України значно змен- ГР
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шилась, на конкуренції це не відобразилось. 
Нині стан ринку банківських послуг в Україні 
можна охарактеризувати як висококонкурент-
ний. Це пов’язано з тим, що на ринку функ-
ціонують досить сильні банки. Саме тому 
для того, щоб залишатися на високій позиції, 
необхідно бути максимально гнучким, намага-
тись запропоновувати більш вигідні умови та 
заслуговувати довіру з боку населення. Реалі-
зація деяких завдань можлива за допомогою 
якісного банківського маркетингу.

Слід згадати, що банківський маркетинг – 
це діяльність, спрямована на доведення бан-
ківського продукту до клієнта за допомогою 
певного набору інструментів, в які входять 
дослідження ринку, реклама, просування 
послуги, стимулювання продажів, післяпро-
дажний контроль [1, c. 520].

Одним з ключових елементів інформу-
вання клієнтів банку та просування послуг є 
реклама. Це невід’ємна частина успішного 
банківського маркетингу.

Розглянемо це поняття більш детально, 
оскільки під час вживання терміна «марке-
тинг» перш за все з’являється асоціація саме 
з рекламою. Діяльність жодного банку зараз 
неможливо уявити без неї. Складається вра-
ження, що без реклами банки зовсім не змо-
жуть функціонувати.

Розглянемо більш детально сутність 
цього терміна. Перш за все реклама банку – 
це засіб інформації про банк та послуги, які 
він пропонує. Тому саме реклама допомагає 
розповісти потенційним клієнтам про існу-
вання даного банку та переваги його пропо-
зицій [2].

Реклама є дієвим способом для залучення 
клієнтів. В ході розроблення рекламної стра-
тегії банку необхідно виконувати низку дій:

– цілепокладання, включаючи визначення 
цілей в галузі комунікації та збуту;

– прийняття рішення про структуру, форму 
і стиль рекламного звернення;

– планування коштів поширення інфор-
мації з визначенням основних параметрів 
реклами, періодичності рекламних відносин;

– вибір методу розробки рекламного 
бюджету;

– оцінка ефективності реклами в резуль-
таті проведення попереднього, поточного і 
наступного аналізу.

Таким чином, можна стверджувати, що 
основними управлінськими елементами під-
готовки і проведення банком рекламних кам-
паній є планування, уніфікація, а також контр-
оль і коригування.

Банківська реклама стає все більш функ-
ціональною, все більшою мірою виперед-
жає маркетингові стратегії рекламодавців. 
Рекламні кампанії банку реалізуються з 
позицій, сформульованих в результаті дослі-
джень ринків, вивчення попиту, на базі яких 
здійснюються стратегічне і тактичне плану-
вання рекламної діяльності, творчі розробки, 
вибір засобів під час реалізації рекламних 
заходів.

Щодо способів проведення маркетингової 
компанії, то банк повинен завжди врахову-
вати співвідношення між вартістю реклами та 
кількістю людей, які її сприймуть.

Нині за сумарним обсягом витрат на 
рекламу банки провідних країн світу посіда-
ють 4-те місце після виробників автомобілів, 
торговельних фірм та видавничих організа-
цій.

Рекламу можна вважати дійсно ефектив-
ною не лише тоді, коли банк стає популяр-
ним через постійну демонстрацію по телеві-
зору, наприклад, але й тоді, коли має значний 
вплив на просування послуг.

Основні функції реклами в банківській 
сфері:

– формування довіри клієнта до банку;
– інформування про асортимент послуг;
– переконання клієнта в перевагах послуг, 

які пропонує банк;
– стимулювання клієнта споживати послугу, 

яку пропонує банк.
Розглянемо послідовність дій для ство-

рення механізму формування банківської 
реклами.

1) Визначення стратегічних цілей. Перш за 
все виникає потреба ознайомлення з ситуа-
цією на ринку. Необхідно розглянути потреби 
потенційних клієнтів та пропозиції конкурую-
чих банків, їх особливості та переваги. Голо-
вна мета комерційної реклами банків полягає 
у створенні сильної марки, а вже на цьому 
фоні створюються та просуваються різнома-
нітні продукти.

2) Визначення об’єктів впливу. Виникає 
необхідність зорієнтуватись на певну катего-
рію (клієнтура, партнери, тобто комерційна 
мережа або бізнес-середовище), стосовно 
якої буде здійснюватися інтенсивна рекламна 
політика.

3) Визначення творчої концепції. Це осно-
вна творча ідея, навколо якої будується вся 
рекламна кампанія. Це якийсь умоглядний 
образ, створений на основі маркетингової 
стратегії компанії. Він поєднує в собі креа-
тивну концепцію товару і споживчі очікування 
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цільової аудиторії, змушує звернути на себе 
увагу, викликати інтерес і, як наслідок, прид-
бати товар/послугу [3].

Головна риса такої реклами – це однорід-
ність запропонованих послуг. У всіх банках 
вона однакова – гроші. Крім того, банківські 
продукти, як уже відзначалося, задоволь-
няють потреби покупців лише опосередко-
вано.

Існує думка про те, що ефективність бан-
ківської реклами значно нижча, ніж ефек-
тивність реклами у виробничих сферах. Це 
можна спростувати, тому що зараз, у ХХІ сто-
річчі, реклама займає значний відсоток в про-
суванні банківського товару або послуги. Це 
кращий метод проінформувати клієнтів щодо 
своїх пропозицій.

Таким чином, з часом у рамках реклам-
ної політики банків з’являються елементи 
реклами потреб, коли рекламується не 
стільки сама банківська послуга, скільки кін-
цева потреба, задовольнити яку клієнт зможе 
в результаті придбання цієї послуги. Це зна-
йшло відображення, зокрема, у доданні осо-
бливого найменування послугам, спрямова-
ним на задоволення певних кінцевих потреб 
(наприклад, автокредит, заощадження на 
будівництво, навчання). Така конкретизація 
об’єкта реклами повинна була сприяти іден-
тифікації клієнтами послуг певного банку, а 
отже, підвищенню ефективності витрат на 
рекламу. Існує декілька методів, які допомага-
ють встановити зв’язок з клієнтами, дізнатись 
про їх потреби і, як наслідок, продати їм бан-
ківські послуг.

Головними цілями використання цих 
методів є задоволення клієнтів, вирішення їх 
проблем, збільшення продажів банківських 
продуктів та, відповідно, збільшення доходів 
банку.

Виникає необхідність підкреслити, що кож-
ний банківський продукт:

– має певні особливості;
– володіє плюсами, які не характерні для 

інших банківських продуктів та які дають 
змогу відрізняти його від інших запропонова-
них послуг;

– надає цінність клієнту.
Кожний банк має свою службу маркетингу. 

Вона керує процесом розроблення класифі-
кацій банківських продуктів.

Таким чином, можна виділити певну послі-
довність представлення банківського про-
дукту:

1) відзначення вигоди від реалізації про-
дукту;

2) чітке з’ясування потреб клієнта, щоб під 
час презентації можна було мати можливість 
зацікавити його;

3) використання необхідних аргументів для 
переконання клієнта.

Орієнтуючись на викладене вище, можемо 
перейти до детального ознайомлення з мето-
дами.

Метод заздалегідь відпрацьованого під-
ходу. Він використовується під час форму-
вання попиту клієнта на нескладні банківські 
послуги. Найчастіше застосовується під час 
залучення потенційних клієнтів. В його основу 
покладена завчасно підготовлена розповідь 
про необхідну клієнту послугу. Також до цієї 
зустрічі робітник банку повинен відзначити 
для себе певні фрази, слова, які, на його 
погляд, зможуть переконати клієнта.

Презентація має сценарій та поступово 
веде до мети такими сходами: Увага – Заці-
кавленість – Бажання – Переконання – Дії  
[4, с. 172].

Особливість цього методу полягає в тому, 
що подібну презентацію можна використо-
вувати постійно, слід лише вносити незначні 
зміни та трішки удосконалювати її. І, як ми 
розуміємо, підготовка до такої презентації не 
потребує суттєвих зусиль, оскільки менеджер 
демонструє практично одну й ту саму інфор-
мацію. Таким методом сміливо можуть корис-
туватись навіть початківці. В нього включені 
всі відповіді на потенційні запитання клієнтів.

Наступний метод – це задоволення потреб 
та запитів клієнта. Виділяють два випадки їх 
застосування:

– коли між клієнтом та менеджером вста-
новлені довірчі відносини, а менеджер воло-
діє необхідною інформацією про діяльність, 
потреби, проблеми клієнта;

– коли клієнт відноситься до певної групи 
підприємств за однаковим профілем та потре-
бами.

Цей метод націлений на те, щоб мати мож-
ливість з’ясувати та проаналізувати всю необ-
хідну інформацію про діяльність клієнта, його 
підприємства, фінансову та кредитну історіє 
тощо. Дізнавшись про бізнес клієнта, мене-
джер чітко встановлює його потреби та роз-
робляє варіанти вирішення проблем.

Головною перевагою цього методу є те, що 
вона є основою підготовки презентації. Під 
час його практичного використання наявність 
вже розробленої бази, яка включає цю кла-
сифікацію, спрощує процес продажу банків-
ського продукту та дає змогу менеджеру під-
креслювати цінність послуги.
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Останній – це метод формування потреб 
клієнта. Він потребує особливого професіо-
налізму, тому вважається найскладнішим. Під 
час зустрічі з клієнтом менеджер ретельно 
готується, складає необхідні запитання та 
уважно слухає, роблячи для себе певні висно-
вки стосовно потреб клієнта. Існує спеціальна 
технологія відкритих та уточнюючих запитань, 
прийомів подачі спеціального сигналу. Саме 
її і використовують під час подібних зустрі-
чей. Після цього за допомогою резюмування 
формулюються проблема та варіанти її вирі-
шення.

Незважаючи на різні підходи кожного 
методу, вони все ж таки мають спільну рису. 
Загальне правило під час використання кож-
ного з них полягає у тому, що менеджер під 
час розповіді про продукт/послугу повинен 
акцентувати увагу на вигоді та цінностях, які 
клієнт отримає, якщо скористається ними.

Таким чином, існує певний перелік правил 
ефективного просування банківського про-
дукту, за умови використання якого у банку 
з’являється можливість бути конкурентоспро-
можнім та досягати мети [5, с. 6].

1 Правило. Продаж – це мистецтво. Коли 
ми дивимося на професійного менеджера з 
продажу, у нас складається враження, що це в 
нього з народження. Але насправді це клопіт-
лива праця, яка не дається одразу та вимагає 
безлічі зусиль. Менеджер повинен постійно 
вдосконалюватись, тому що з часом будь-яка 
навіть найсильніша база знань може стати 
застарілою. Суспільство розвивається, від-
повідно, змінюються потреби, виникає необ-
хідність створення чогось нового. Це також 
стосується і нових підходів, нових прийомів. 
Тому менеджеру необхідно вдосконалювати 
свою майстерність.

2 Правило. Продаж починається зі знань. 
Знання – це сила, це фундамент роботи про-
фесійного менеджера. Так, він повинен знати 
все про клієнтів банку, їх потреби та бізнес. 
Таємниця полягає в тому, щоб знайти особли-
вий підхід до клієнта, увійти в довіру та спіл-
куватись з ним не тільки на рівні постачаль-
ника банківського продукту, але й як радник, 
консультант, якому можна довіряти. Він не 
тільки просуває продукт, але й допомагає роз-
вивати бізнес клієнта. Менеджер не повинен 
приділяти увагу лише керівнику, необхідно 
спілкуватись зі звичайними робітниками під-
приємства, часто перебувати на виробництві, 
зав’язувати нові знайомства.

Окрім цього, менеджер зобов’язаний знати 
характеристику продукту, його особливості, 

переваги для клієнта, чим він відрізняється 
від аналогічних продуктів конкуруючих бан-
ків, а також сильні та слабкі сторони як свого 
банку, так і банків-конкурентів.

Лише після застосування отримання цих 
знань можна починати бесіду з клієнтом.

3 Правило. Вміння слухати. Деякі вважа-
ють, що основою успіху є лише вміння кра-
сиво говорити. Але насправді найголовнішим 
завданням менеджера є вміння слухати та 
стимулювати клієнта до бесіди. Тоді як осо-
бисте мовлення повинно складати не більше 
45% спілкування. Потрібно постійно давати 
навідні питання та визначати потреби клієнта. 
Якщо менеджер зможе розговорити клієнта, 
це допоможе виявити, чого саме він потре-
бує. Після цього можна пропонувати способи 
вирішення його запитань, демонструвати, як 
саме банківські продукти зможуть задоволь-
нити його потреби.

4 Правило. Клієнти купують вигоду. Під 
час пропозиції клієнту банківського продукту 
менеджер повинен розуміти, що потенційного 
клієнта цікавить лише вигода, тобто те, що 
він отримує, а не сам продукт. Відповідно, на 
цьому потрібно постійно акцентувати увагу, 
а не вести бесіду виключно про властивості 
продукту.

Для того щоб зрозуміти, яку саме вигоду 
потрібно пропонувати клієнту, необхідно дати 
йому можливість розповісти про те, чого саме 
він бажає. Також варто не забувати уважно 
слухати клієнта, визначити, що більш за все 
хвилює його. А вже потім можна показувати, 
яку вигоду отримує клієнт, використовуючи ці 
властивості банківського продукту.

5 Правило. Не забувати ставити себе на 
місце клієнта. Перед тим, як пропонувати клі-
єнту ту чи іншу послугу, необхідно поставити 
себе на місце клієнта. Це допоможе виявити, 
що все ж таки є значимим для покупця [6].

Висновки з цього дослідження. Поси-
лення конкуренції, розширення ринку бан-
ківських послуг та інші зміни в банківській 
сфері визначають необхідність застосування 
маркетингу. Це підвищує ефективність функ-
ціонування діяльності банків і вдосконалює 
її. Тому одним з основних факторів успіш-
ного розвитку і процвітання сучасного банку 
є впровадження й активне використання 
маркетингового інструментарію в банківській 
діяльності.

Банківський маркетинг як діяльність, спря-
мована на доведення банківського продукту 
до клієнта за допомогою певного набору 
інструментів має свою специфіку. Перш за 
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все вона визначається взаємовідносинами 
з клієнтами банку. Саме важливість клієнтів 
банку і є ключовим елементом банківського 
маркетингу. Головна мета будь-якої фінансо-
вої установи є отримання прибутку. Для банку 

основним способом досягнення цієї мети є 
залучення клієнтів. Важливість клієнтів під-
тверджено і тим, що у банках окремим струк-
турним підрозділом є «управління маркетингу 
і зв’язку з клієнтурою».
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У статті розглянуто визначення грошового потоку, наведено його класифікацію. Визначено управління гро-
шовими потоками загалом як важливий елемент фінансової політики підприємства. Висвітлено цілі, задачі, 
функції, методи та інструменти управління грошовими потоками на різних рівнях управління фінансово-гос-
подарською діяльністю підприємства.

Ключові слова: грошовий потік, рух, управління, господарська діяльність, фінансова рівновага, методи, 
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Тешева Л.В., Щербань Е.Д., Вакуленко А.А. ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрено определение денежного потока, приведена его классификация. Охарактеризовано 

управление денежными потоками как важный элемент финансовой политики предприятия. Освещены цели, 
задачи, функции, методы и инструменты управления денежными потоками на разных уровнях управления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Ключевые слова: денежный поток, движение, управление, хозяйственная деятельность, финансовое 
равновесие, методы, система.

Tesheva L.V., Shcherban E.D., Vakulenko A.A. THE CONCEPT OF THE CASH FLOW OF ENTERPRISES
The article considers the definition of cash flow and its classification. Determined overall cash management as 

an important element of the financial policy of the company. The goals, tasks, functions, methods and instruments 
for managing cash flows at various levels of financial and economic management of the enterprise are considered.

Keywords:  cash flow, movement, control, economic activity, fiscal balance, methods, system.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У ринкових умовах запорукою 
виживання та основою стабільного розвитку 
підприємств служить ефективне управління 
грошовими потоками для забезпечення 
фінансової стійкості, що забезпечує такий 
стан грошових потоків, за якого підприємство, 
вільно маневруючи грошовими коштами, 
здатне шляхом якісного планування й ефек-
тивного їх використання забезпечити без-
перебійний процес виробництва та реаліза-
ції продукції, а також фінансувати витрати з 
його розширення та оновлення. Недостатньо 
ефективне управління грошовими потоками 
може призвести до відсутності у підприємств 
коштів для розвитку виробництва, пору-
шення ліквідності і неплатоспроможності, 
погіршення взаємин з контрагентами, необ-

ґрунтованого використання додаткових пози-
кових коштів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проводячи аналіз публікацій з теми 
«Поняття грошового потоку підприємства», 
слід відзначити значне збільшення їх кіль-
кості останніми роками, що підтверджує 
актуальність вибраної для дослідження 
теми. Дослідженню проблематики грошових 
потоків присвятили свої роботи українські 
вчені, а саме І.О. Бланк [1]; Ф.Ф. Бутинець 
[4]; А.Г. Завгородній [6]; Г.Г. Кірейцев [7]; 
В.І. Краменко [9]; Є.В. Мних [10]; О.В. Пав-
ловська [11]; А.М. Поддерьогін [12]; Г.Г. Ста-
ростенко [13]; російські фахівці, наприклад, 
В.В. Бочаров [2]; а також зарубіжні еконо-
місти, такі як Ю. Бригхем [3]; Дж. Ван Хорн 
[5]; Б. Коласс [8].ГР
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У процесі розвитку 
економічних відносин в Україні збільшується 
увага до проблеми визначення та управління 
грошових потоків підприємства. Це пояс-
нюється тим, що умови ринкової економіки 
суттєво підвищують значення ролі та місця 
руху грошових коштів у системі управління 
підприємством. Тому управління грошовими 
потоками підприємства є необхідною функ-
ціональною стратегією, успіх якої виступає 
запорукою високих результатів підприємниць-
кої діяльності, конкурентоздатності та дина-
мічного розвитку підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сут-
ності грошових потоків, методології їх фор-
мування та пошук можливих шляхів удоско-
налення управління грошовими потоками 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Грошовий потік підприємства є 
сукупністю розподілених в часі надходжень 
і виплат грошових коштів, які створюються 
його господарською діяльністю.

Сучасною науковою школою ще не сфор-
мовано єдиної теоретичної бази, яка б охо-
плювала весь комплекс питань управління 
грошовими потоками підприємства. В еко-
номічній літературі учені приділяють увагу 
проблемі регулювання грошових потоків 
переважно з позицій управління грошовими 
коштами, ліквідністю, фінансовою стійкістю. 
Як самостійний об’єкт аналізу та управління 
грошові потоки фахівцями практично не роз-
глядаються.

Аналіз фінансово-економічної літератури 
дав змогу встановити, що вітчизняні та закор-
донні вчені по-різному трактують визначення 
поняття «грошові потоки підприємства», вна-
слідок чого по-різному підходять до управ-
ління ним, що видно із табл. 1.

Важлива роль ефективного управління 
грошовими потоками підприємства визнача-
ється такими основними положеннями.

1) Грошові потоки обслуговують здійснення 
господарської діяльності підприємства прак-
тично в усіх її аспектах. Образно грошовий 
потік можна представити як систему «фінан-
сового кровообігу» господарського організму 
підприємства. Ефективно організовані гро-
шові потоки підприємства є найважливішим 
симптомом його «фінансового здоров’я», 
передумовою досягнення високих кінцевих 
результатів його господарської діяльності 
загалом.

2) Ефективне управління грошовими пото-
ками забезпечує фінансова рівновага підпри-
ємства в процесі його стратегічного розвитку. 
Темпи цього розвитку, фінансова стійкість під-
приємства значною мірою визначаються тим, 
наскільки різні види потоків коштів синхроні-
зовані між собою за обсягами і в часі. Високий 
рівень такої синхронізації забезпечує істотне 
прискорення реалізації стратегічних цілей 
розвитку підприємства.

3) Раціональне формування грошових 
потоків сприяє підвищенню ритмічності здій-
снення операційного процесу підприємства. 
Будь-який збій у здійсненні платежів нега-
тивно позначається на формуванні виробни-
чих запасів сировини і матеріалів, рівні про-
дуктивності праці, реалізації готової продукції 
тощо. Водночас ефективно організовані гро-
шові потоки підприємства, підвищуючи рит-
мічність здійснення операційного процесу, 
забезпечують ріст обсягу виробництва і реа-
лізації його продукції.

4) Ефективне керування грошовими пото-
ками дає змогу скоротити потреби підприєм-
ства в позиковому капіталі. Активно управля-
ючи грошовими потоками, можна забезпечити 
більш раціональне й ощадливе використання 
власних фінансових ресурсів, сформованих із 
внутрішніх джерел, знизити залежність темпів 
розвитку підприємства від залучення креди-
тів. Особливу актуальність цей аспект управ-
ління грошовими потоками набуває для під-
приємств, що знаходяться на ранніх стадіях 
свого життєвого циклу, доступ яких до зовніш-
ніх джерел фінансування досить обмежений.

5) Управління грошовими потоками є важ-
ливим фінансовим важелем забезпечення 
прискорення обігу капіталу підприємства. 
Цьому сприяє скорочення тривалості вироб-
ничого і фінансового циклів, що досягається 
в процесі результативного управління грошо-
вими потоками, а також зниження потреби в 
капіталі, що обслуговує господарську діяль-
ність підприємства.

6) Ефективне управління грошовими пото-
ками забезпечує зниження ризику неплато-
спроможності підприємства. Навіть у підпри-
ємств, що успішно здійснюють господарську 
діяльність і генерують достатню суму при-
бутку, неплатоспроможність може виникати 
як наслідок незбалансованості різних видів 
грошових потоків у часі. Синхронізація над-
ходження і виплат коштів, що досягається в 
процесі управління грошовими потоками під-
приємства, дає змогу усунути цей фактор 
виникнення його неплатоспроможності.
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7) Активні форми управління грошовими 
потоками дають змогу підприємству отри-
мувати додатковий прибуток, генерований 
безпосередньо його грошовими активами. 
Йдеться перш за все про ефективне вико-
ристання тимчасово вільних залишків коштів 
у складі оборотних активів, а також накопи-
чуваних інвестиційних ресурсів у здійсненні 
фінансових інвестицій. Таким чином, ефек-
тивне управління грошовими потоками під-
приємства сприяє формуванню додаткових 
інвестиційних ресурсів для здійснення фінан-
сових інвестицій, що є джерелом прибутку.

Більш логічним є виклад положення другої 
позиції та визнання грошового потоку як руху 
грошових коштів, адже «потік» – це «рух», 
тобто надходження та використання грошо-
вих коштів.

Поняття «грошовий потік» характеризує 
рух капіталу, грошових фондів, як готівко-

вих, так і безготівкових, а також обіг окремих 
фінансових інструментів.

Але, попри відмінності в деталях, усі під-
ходи до тлумачення актуалізують виняткову 
значимість грошового потоку для функціо-
нування суб’єкта господарювання й забез-
печення створення доданої вартості, забез-
печення перманентного зростання вартості 
підприємства як цілісного майнового комп-
лексу в довгостроковій перспективі та 
достатку власників такого суб’єкта.

Поняття «грошовий потік підприємства» 
є агрегованим, що включає у свій склад 
численні види цих потоків, що обслуго-
вують господарську діяльність. З метою 
забезпечення ефективного цілеспрямова-
ного управління грошовими потоками вони 
вимагають визначеної класифікації. Таку 
класифікацію грошових потоків наведено 
на рис. 1.

Таблиця 1
Сутність поняття «грошові потоки» в економічній думці

Вчені Сутність поняття «грошові потоки»

І.А. Бланк [1]
сукупність розподілених надходжень і виплат грошових коштів за 
окремими інтервалами періоду часу, що розглядається, генерованих 
його господарською діяльністю, рух яких пов’язаний з факторами 
часу, ризику і ліквідності

В.В. Бочаров [2] рух грошових кошів, який прагне до нуля

Ю. Бригхем [3] фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрача-
ються нею) протягом деякого визначеного періоду

Ф.Ф. Бутинець [4]
найважливіший самостійний об’єкт фінансового аналізу, який про-
водиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства

Дж. Ван Хорн [5] потоки готівкових коштів, які мають безперервний характер; власні 
обігові кошти

А.Г. Завгородній [6]
надходження (додатний грошовий потік) і витрачання (від’ємний 
грошовий потік) коштів у процесі здійснення господарської діяльності 
підприємства

Г.Г. Кірейцев [7] є одним із ключових моментів оптимального співвідношення між лік-
відністю та прибутковістю

Б. Коласс [8]
надлишок коштів, який утворюється на підприємстві в результаті всіх 
операцій, пов’язаних і не пов’язаних зі здійсненням господарської 
діяльності

В.І. Краменко [9] сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, фор-
мованих у процесі господарської діяльності

Є.В. Мних [10] сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеру-
ються його господарською діяльністю

О.В. Павловська [11] надходження й витрати грошових коштів у процесі здійснення госпо-
дарської діяльності підприємства

А.М. Поддерьогін [12]
сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов’язані з фак-
том зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договір-
них зобов’язань між економічними агентами

Г.Г. Старостенко [13] надходження і витрати грошових коштів в процесі здійснення госпо-
дарської діяльності підприємства
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Отже, можна підсумувати, що грошові 
потоки є багатоплановою економічною кате-
горією, що включає в себе різні його види. 
Пропонується виокремити шість основних 
ознак класифікації. Розглянута класифікація 
дає змогу більш цілеспрямовано здійснювати 
облік, аналіз і планування грошових потоків 
різних видів на підприємстві.

Поступовий перехід до нових форм гос-
подарювання зумовив гостру потребу у роз-
робленні адаптованих до сучасної практики 
механізмів управління їх фінансово-господар-
ською діяльністю, серед яких особливої уваги 
заслуговує організація управління грошовими 
потоками.

Ефективне управління грошовими пото-
ками дає змогу підприємству реалізувати 

стратегічні цілі його діяльності, забезпечити 
високий рівень оборотності капіталу, ритміч-
ність діяльності, підвищити ступінь фінансо-
вої рівноваги та отримати додатковий прибу-
ток, а також сприяє формуванню додаткових 
інвестиційних ресурсів для здійснення фінан-
сових інвестицій.

Управління грошовими потоками підпри-
ємства є важливою складовою загальної сис-
теми управління його фінансовою діяльністю. 
Воно дає змогу вирішувати різноманітні задачі 
фінансового менеджменту і підпорядковано 
його головній меті.

Основною метою управління грошовими 
потоками є забезпечення фінансової рівно-
ваги підприємства в процесі його діяльності і 
розвитку шляхом балансування обсягів над-

Рис. 1. Класифікація грошових потоків

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

За масштабами обслуговування господарського процесу

1. Грошовий потік по підприємству загалом.
2. Грошовий потік по окремим структурним підрозділам підприємства.
3. Грошовий потік по окремих господарських операціях.

За видами господарської діяльності

1. Грошовий потік від операційної діяльності.
2. Грошовий потік від інвестиційної діяльності.
3. Грошовий потік від фінансової діяльності.

1. Позитивний грошовий потік.
2. Негативний грошовий потік.

За спрямованістю руху грошових коштів

За методом обчислення обсягу

1. Валовий грошовий потік.
2. Чистий грошовий потік.

За методом оцінки в часі
1. Теперішній грошовий потік.
2. Майбутній грошовий потік.

За неперервністю формування в періоді, що розглядається

1. Регулярний грошовий потік.
2. Дискретний грошовий потік.
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ходження і витрачення грошових коштів під-
приємства, а також формування необхідної 
звітності, що забезпечить проведення всебіч-
ного аналізу грошових потоків.

Метою аналізу управління грошовими 
потоками є оцінка здатності підприємства 
генерувати грошові потоки в обсягах та за 
строками здійснення необхідних планових 
платежів, забезпечення й оптимізації грошо-
вого потоку.

Основними завданнями, що націлені на 
досягнення поставленої мети управління гро-
шовими потоками підприємства, є такі:

1) обґрунтування джерел, обсягів і періо-
дичності формування позитивних грошових 
потоків;

2) обґрунтування напрямів, обсягів, періо-
дичності та пріоритетності витрачання коштів;

3) забезпечення постійної платоспромож-
ності підприємства;

4) забезпечення фінансової стійкості під-
приємства;

5) підтримання належного рівня ділової 
активності підприємства;

6) забезпечення інтенсивності і достатності 
формування грошових потоків;

7) максимізація чистого грошового потоку.
Слід також відзначити, що усі задачі управ-

ління грошовими потоками, які було розгля-
нуто, тісно пов’язані та тільки разом здатні 
забезпечити виконання поставленої мети.

У процесі управління грошовими потоками 
підприємства запропоновано реалізувати 
їх функції, виконання яких дасть змогу здій-
снити поставлені задачі управління грошо-
вими потоками. Це облік, аналіз, планування 
і контроль.

Функція обліку забезпечує достатню, вчасну 
й об’єктивну інформацію про фактичне фор-
мування грошових потоків. «Звіт про рух гро-
шових коштів (за прямим методом)» (форма 
звітності № 3) є важливим документом, який 
надає корисну інформацію кредиторам, 
інвесторам та іншим користувачам під час 
з’ясування питань про прибутковість і плато-
спроможність підприємства. Облікова інфор-
мація про стан грошових потоків дає змогу 
аналітикам здійснити оцінку змін у складі чис-
тих активів, встановити зв’язок між обліковим 
прибутком і реальними надходженнями та 
витрачаннями коштів.

Інформаційне забезпечення повинно міс-
тити реальні, конкретні і достатні відомості 
про стан грошових потоків, оскільки висту-
пає основою для проведення їх аналізу і 
планування, а також полем для здійснення 

контролю за досягненням запланованих 
завдань [10].

Функція аналізу забезпечує необхідною 
інформацією про стан та ефективність управ-
ління рухом коштів за допомогою системи 
відповідних показників. Аналіз дає змогу 
виявити негаразди в різних аспектах діяль-
ності (фінансування виробничого процесу за 
рахунок власних, бюджетних або залучених 
коштів; управління оборотними активами, 
капіталом, ціноутворенням тощо).

Слід також відзначити, що аналіз стану 
грошових потоків, ефективності та перспек-
тив їх розвитку дає змогу обґрунтувати типи 
політики управління грошовими потоками на 
підприємстві: агресивна, помірна або консер-
вативна [1]. Кожен з типів політики відрізня-
ється рівнем дохідності, що склався на під-
приємстві, ліквідності та ризикованості.

Функція планування передбачає розробку 
заходів для досягнення встановленої мети і 
виконання задач управління грошовими пото-
ками. План грошових потоків підприємства 
(або «платіжний календар», «баланс грошо-
вих видатків і надходжень») повинен врахову-
вати механізм їх формування, а також ґрунту-
ватися на розробленому виробничому плані 
та інших функціональних планах. Планування 
грошових потоків потрібно для створення 
умов, які б забезпечували платоспроможність 
і фінансову стійкість підприємства.

Грошові потоки підприємства слід плану-
вати як на поточний період, так і на серед-
ньостроковий і довгостроковий періоди, 
оскільки для забезпечення всіх виробничих 
процесів необхідні значні грошові вкладення 
впродовж усього періоду функціонування 
підприємства.

Функція контролю дає змогу забезпечити 
об’єктивне оцінювання результатів діяльності 
підприємства стосовно управління грошо-
вими потоками. Основною метою контролю 
за рухом грошових коштів є своєчасне вияв-
лення відхилень від запланованих заходів 
та їх усунення для забезпечення виконання 
розроблених планів, досягнення поставле-
них цілей і задач. Контроль – це процес, який 
повинен враховувати постійні зміни, що відбу-
ваються у внутрішньому середовищі підпри-
ємства і зовнішньому оточенні.

Інформаційним забезпеченням контролю 
грошових потоків є план руху грошових коштів 
та інші плани розвитку підприємства, резуль-
тати аналізу стану грошових потоків та ефек-
тивності управління ними, облікові (фактичні) 
дані про рух коштів. Тобто функція контролю 
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об’єднує в єдине ціле основні функції управ-
ління грошовими потоками підприємства.

Також слід зазначити, що розглянуті 
функції управління грошовими потоками 
слід реалізовувати на всіх рівнях процесу 
управління: оперативному, тактичному і 
стратегічному.

До основних інструментів управління гро-
шовими потоками слід віднести:

1) плановий документ щодо руху коштів 
підприємства, за яким необхідно вчасно здій-
снювати платежі та отримувати доходи;

2) аналіз платоспроможності підприємства 
та достатності коштів;

3) контроль швидкості зарахування коштів 
на рахунок в банку;

4) норми амортизаційних відрахувань;
5) форми розрахунків, які використовує 

підприємство для виконання договірних 
зобов’язань (авансовий платіж, банківський 
переказ, акредитив, інкасо, оплата після від-
вантаження тощо).

Серед методів управління рухом коштів 
доречно виділити:

1) систему відносин підприємства із зовніш-
нім оточенням (державними органами, креди-
торами, інвесторами, акціонерами);

2) систему розрахунків з дебіторами і кре-
диторами;

3) процеси оподаткування, кредитування, 
фінансування.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
управління грошовими потоками загалом є 
важливим елементом фінансової політики 
підприємства, воно наскрізь охоплює всю 
систему управління підприємства. А впо-
рядкована сукупність цілей, задач, функцій, 
методів та інструментів управління дає змогу 
вирішувати проблемні питання у процесі фор-
мування позитивних і негативних грошових 
потоків на різних рівнях управління фінан-
сово-господарською діяльністю підприємства 
під впливом факторів внутрішнього і зовніш-
нього середовища.
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У статті на основі ситуаційного підходу проведено аналіз формулювання стратегічних цілей банку. Роз-
глянуто етапи розробки стратегії та фази проходження процесу встановлення дерева цілей у банку. Виділено 
різноманітність цілей складових стратегії банку. Оцінено стратегічні альтернативи розвитку банку, які можуть 
сприяти українським банкам успішно протистояти негативним чинникам функціонування та сприяти їх стійко-
му розвитку.

Ключові слова: банк, дерево цілей, розвиток, стратегія, стратегічні альтернативи, мета.

Тищенко В.В. ФОРМУЛИРОВКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ  
В БАНКЕ

В статье на основе ситуационного подхода проведен анализ формулировки стратегических целей банка. 
Рассмотрены этапы разработки стратегии и фазы прохождения процесса установления дерева целей в бан-
ке. Выделено разнообразие целей составляющих стратегии банка. Оценены стратегические альтернативы 
развития банка, которые могут способствовать украинским банкам успешно противостоять негативным фак-
торам функционирования и способствовать их устойчивому развитию.

Ключевые слова: банк, дерево целей, развитие, стратегия, стратегические альтернативы, цель.

Tishchenko V.V. FORMULATION OF STRATEGIC OBJECTIVES AND STRATEGIC ALTERNATIVES IN THE 
BANK

The article based on situational approach analyzed the formulation of strategic objectives of the bank. Revealed 
that at the present stage of economic development of Ukraine’s banking system, banks are changing, forcing banks 
to formulate reasonable and realistic strategic objectives. The article examines the stages of strategy development 
and phase the passage of the installation process tree objectives bank. Dedicated various strategic objectives of the 
bank and their components. The paper evaluated the bank’s strategic alternatives that could contribute to Ukrainian 
banks to counter the negative factors functioning and contribute to their sustainable development.

Keywords:  bank, tree goals, development, strategy, strategic alternatives, goal.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку перехід-
ної економіки банківська система України зміню-
ється, що обумовлено низкою чинників, серед 
яких можна виділити розвиток і впровадження 
в практику інноваційних та інформаційних бан-
ківських технологій, запровадження нового 
та розширення наявного асортименту банків-
ських послуг, глобалізацію банківських ринків.

Крім того, перехідні економічні процеси 
супроводжуються значною кількістю проблем 
саме для банківського сектору. В цій ситуації 
формулювання зважених та реальних стра-
тегічних цілей, а також розробка стратегічних 
альтернатив можуть допомогти українським 
банкам успішно протистояти негативним чин-
никам функціонування та сприяти їх стійкому 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретичним і практичним аспектам 

формулювання стратегічних цілей організа-
цій, зокрема банків, присвячено значну кіль-
кість наукових праць зарубіжних і вітчизня-
них дослідників, а саме роботи І. Ансоффа, 
І. Бланка, О. Віханського, О. Герасимовича, 
А. Градова, Р. Каплана, О. Кириченко, Г. Клей-
нера, Г. Мінцберга, Д. Нортона, І. Парасій-Вер-
гуненко, М. Портера, Л. Примостки, Дж. Стрі-
кленда, А. Томпсона, О. Ястремська.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але зазначені вчені не 
запроваджували використання стратегічних 
альтернатив для сучасних банківських уста-
нов, які функціонують у перехідній економіці, 
з точки зору особливостей ситуаційного під-
ходу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формулювання 
стратегічних цілей і стратегічних альтернатив 
у банку.ГР
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мета – ідеальне, уявне передба-
чення результату діяльності. Виконуючи роль 
безпосереднього мотиву, мета спрямовує і 
регулює людську діяльність [1, c. 96], отже, 
мета – це конкретний стан окремих характе-
ристик організації, досягнення яких є для неї 
бажаним і на досягнення яких спрямована її 
діяльність [2, с. 194].

Стратегічні альтернативи і цілі банку визна-
чаються після формулювання Місії, Бачення 
банку і проведення SWOT-аналізу (рис. 1).

Цілі показують, до чого банк прагне і чого 
він хоче досягти в довгостроковій, середньо-
строковій і короткостроковій перспективах. 
Цілі банку піддаються ретельному аналізу, 
розділяються на довгострокові, середньостро-
кові і короткострокові, зазвичай подаються 
у вигляді впорядкованого дерева цілей. Цілі 
повинні відповідати декільком обов’язковим 
умовам (SMART-принцип), вони мають бути:

– конкретними (Specific);
– вимірюваними (Measurable);
– погодженими (Agreeable, Accordant) з 

Баченням і Місією банку; між собою; з тими, 
кому їх належить виконувати;

– досяжними (Realistic);
– визначеними в часі (Time bounded).
Цілі більш високого рівня завжди носять 

ширший характер і мають більш довгостроко-
вий інтервал досягнення. Цілі нижчого рівня 
виступають свого роду засобами для досяг-
нення цілей більш високого рівня. Наприклад, 
короткострокові цілі виходять з довгостро-
кових, є їх конкретизацією і деталізацією, а 
також підпорядковані ім.

Короткострокові цілі встановлюють контр-
ольні точки на шляху досягнення довго-
строкових цілей. Ієрархія цілей встановлює 

зв’язність організації і забезпечує орієнта-
цію діяльності усіх підрозділів на досягнення 
цілей верхнього рівня [3, с. 78].

Процес встановлення дерева цілей при-
пускає проходження таких фаз.

1) Встановлення акціонерами спільно з 
топ-менеджерами банку головної цілі (цілей) 
для банку загалом з огляду на Місію, Бачення 
і проведений SWOT-аналіз.

2) Розробка стратегічних альтернатив 
досягнення головної цілі (цілей) банку. Оцінка 
ефективності кожної сформульованої аль-
тернативи за таким співвідношенням: досяга-
ється результат – витрати, час, ризики. Вибір 
акціонерами спільно з топ-менеджерами 
однієї зі стратегічних альтернатив.

3) Побудова дерева цілей для всіх підрозді-
лів банку, досягнення яких буде приводити до 
реалізації обраної стратегічної альтернативи.

4) Розробка планів і програм підрозділів 
банку щодо реалізації вибраної стратегічної 
альтернативи.

5) Встановлення індивідуальних цілей. Для 
того щоб ієрархія цілей всередині банку стала 
реальним інструментом виконання головної 
цілі (цілей) банку, вона повинна бути дове-
дена до рівня провідних фахівців банку.

До теперішнього часу вищою метою (яка 
відображена в Статуті банківської установи) 
власників і менеджменту для більшості укра-
їнських банків залишається прибуток і тільки 
прибуток. Причому для керівництва банків 
важливий прибуток кожного поточного квар-
талу і року, який відображає отриманий фінан-
совий результат від діяльності банку.

Водночас у всьому світі вже давно розріз-
няють поточні фінансові результати і страте-
гічний успіх в майбутньому.

Яскравим прикладом, що характеризує 

Рис. 1. Етапи розробки стратегії банку
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«стратегічний» підхід до прибутку, є вислов-
лювання М. Портера: «Прибуток – це побіч-
ний ефект від успішно реалізованої Місії та 
стратегії» [4, c. 60].

Українські банки можуть зробити великий 
стрибок у розвитку банківського менедж-
менту, перейшовши від розрахунків і оцінки 
своєї діяльності з прибутку до використання 

вартісних підходів до оцінки бізнесу, страте-
гічних вартісних критеріїв, тобто максимізації 
вартості бізнесу банку або максимізації вар-
тості акціонерного капіталу в інтересах влас-
ників (акціонерів, власників).

Збільшення ринкової вартості бізнесу в 
інтересах акціонерів є інтегральною страте-
гічною метою корпоративної стратегії розви-

Таблиця 1
Різноманітність цілей складових стратегії банку

Цілі в 
галузі

Показники 
ефективності Оцінювальні показники Програмне 

забезпечення

1.
 Ф

ін
ан

сі
в

1.1. Вартість банку Вартість банку

Автоматизо-
вані банків-
ські системи

1.2. Рентабельність 
активів (RОА) Прибуток/активи

1.3. Рентабельність 
капіталу (RОЕ) Прибуток/активи

1.4. Оборотність акти-
вів Обіг/активи

1.5. Рентабельність 
діяльності Прибуток/обіг

2.
 М

ар
ке

ти
нг

у

За ключовими сегментами ринку

2.1. Ключові фактори 
успіху товару

Усереднені за групою експерти і відібрані 
за рівнем 80% привабливості зважені 
оцінки привабливості ключових факторів 
успіху

Аналітичні 
CRM-системи

2.2. Купівельна задово-
леність

Усереднена за групою експертів сума зва-
жених оцінок задоволеності за сукупністю 
ключових факторів успіху

2.3. Ступінь лояльності 
клієнтів

Тривалість обслуговування клієнта в 
банку; частка кредитових оборотів клієнта 
в даному банку по відношенню до його 
сумарних оборотів

2.4. Частка ринку
Відсоток обсягу обслуговування клієнтів по 
відношенню до загального обсягу обслуго-
вування клієнтів за даним сегментом

3.
 Б

із
не

с-
 

пр
оц

ес
ів

За ключовим бізнес-процесом
3.1. Ступінь зрілості 
окремих процесів Шкала зрілості

Orgware/ 
Work-Flow

3.2. Ступінь зрілості 
системи процесів

Сума від нормованих зважених оцінок за 
сукупністю ключових процесів (за рівнем 
80% важливості)

3.3. Кількість порушень 
процедур роботи Випадків за звітний період

4.
 Р

оз
ви

тк
у 

пе
рс

он
ал

у За ключовими фахівцями

4.1. Ключові фактори 
комфорту персоналу

Усереднені за групою експертів і відібрані 
за рівнем 80% привабливості зважені 
оцінки привабливості ключових факторів 
успіху

HRM-системи4.2. Задоволеність спів-
робітників

Усереднена за групою експертів сума зва-
жених оцінок задоволеності за сукупністю 
ключових факторів успіху

4.3. Ступінь лояльності 
співробітників

Відсоток звільнень по відношенню до 
загальної кількості працюючих

4.4. Зростання кваліфі-
кації Кількість перепідготовок за звітний період
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тку банку, його фінансовою метою.
Досягнення інтегральної стратегічної мети 

банку можна запланувати двома шляхами:
1) власники і топ-менеджери встановлюють 

показник зростання вартості банку (напри-
клад, збільшити вартість банку протягом 5 
років не менше, ніж на 50%);

2) власники вибирають кілька стратегічних 
альтернатив, виходячи з можливих напря-
мів діяльності банку, що випливають із про-
веденого SWOT-аналізу, і просять аналітиків 
розрахувати, до якого збільшення вартості і 
до яких ризиків приведе реалізація кожної з 
обраних альтернатив.

Остаточний вибір основної альтернативи 
з усіх розглянутих (фактично вибір страте-
гії банку) відбувається власниками і топ-

менеджерами банку в результаті розгляду 
отриманого приросту вартості банку і ризиків 
за кожній з альтернатив.

У першому випадку від інтегральної стра-
тегічної мети формується дерево фінан-
сових цілей, розподілених за стратегічною 
складовою (маркетингова, бізнес-процесів, 
фінансова, розвитку персоналу) і далі аж до 
конкретних програм, проектів, підрозділів і 
співробітників банку, що показують, за раху-
нок яких зусиль може бути досягнуто постав-
лену мету.

Основним інструментом побудови дерева 
цілей за кожною складовою корпоративної 
стратегії банку є система BSC (Balanced Score 
Card) [5, с. 76].

Кожна зі складових корпоративної стратегії 

Рис. 2. Приклад дерева цілей банку
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банку (маркетингова, бізнес-процесів, фінан-
сова, розвитку персоналу) має свою стра-
тегічну мету, яка повинна бути досягнута на 
кінець прогнозного (планового) періоду.

Різноманітність цілей складових стратегії 
банку наведено в табл. 1.

Розроблена Р. Капланом і Д. Нортоном [5] 
система збалансованих показників діяльності 
організації дала змогу перейти від якісного 
опису цілей банку через ідеальний образ 
бажаного майбутнього результату банків-
ської діяльності (Бачення) до операційного. 
У цьому випадку мета – це майбутній бажа-
ний і досяжний результат, який піддається 
кількісному вимірюванню і перевірці в ході її 
практичного досягнення.

Приклад укрупненого дерева цілей банку 
наведено на рис. 2.

Найскладнішим є узгодження підцілей 
банку, яке виконується таким чином, що 
сумарний результат досягнення всіх підцілей 
банку приводить до досягнення інтегральної 
стратегічної мети банку – зростання його вар-
тості, заданої у вигляді точної цифри або міні-
мально необхідного рівня.

Сформульовану інтегральну стратегічну 
мету банку – зростання його вартості на п% – 
можна досягти різними шляхами, тобто стра-
тегічними альтернативами. Під стратегічної 
альтернативою розуміється програма дій 
щодо послідовної зміни сукупності вибраних 

параметрів, що характеризують цілі розвитку 
банку.

Припустимо, що головна мета банку – зрос-
тання вартості акціонерного капіталу банку 
(Ve) на 50% за 3 роки. Досягти цього можна 
різними шляхами, наприклад (рис. 3), з ураху-
ванням різних альтернатив.

Альтернатива 1:
ось X – ефективність – зростання ROE на 

...%;
ось Y – розмірність – зростання чистих 

активів на ...%;
ось Z – ринкова позиція – зростання числа 

корпоративних клієнтів на ...% (при середньо-
річному прирості кредитових оборотів клієнта 
на ...%);

ось W – скорочення частки адміністратив-
них витрат (у % від доходів – брутто банку) на 
...% тощо.

Альтернатива 2:
ось X – ефективність – зростання ROA на 

...%;
ось Y – розмірність – зростання чистих 

активів на ...%;
ось Z – ринкова позиція – зростання 

частки нових продуктів в доходах банку з ...% 
до ...%;

ось W – скорочення частки адміністратив-
них витрат (у % від доходів – брутто банку) на 
...% тощо.

У другому випадку власники і топ-

Рис. 3. Стратегічні альтернативи розвитку банку
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менеджери формують два-три ранжирувані 
переліки основних робіт зі списку можливих 
напрямів діяльності банку. Аналітична група 
на базі цих списків формує дві-три страте-
гічні альтернативи, встановлюючи кількісні 
показники за кожним видом, виходячи з про-
гнозу ресурсних можливостей банку. Далі ці 
стратегічні альтернативи прораховуються 
(модель – розрахунок ефективності), а також 
визначається значення інтегрального цільо-
вого показника за кожній з них, а також рівень 
ризику за кожній з них. Вибір остаточної аль-
тернативи (стратегії банку) проводиться влас-
никами банку і топ-менеджерами.

Типовими помилками під час розроблення 
стратегічних альтернатив є:

– швидкий і спрощений підхід;
– фокус на поступове вдосконалення 

діяльності;
– вузьке коло учасників процесу, слабке 

залучення топ-менеджерів;
– неврахування результатів SWOT-аналізу 

та маркетингових досліджень;
– відсутність розробки інноваційних аль-

тернатив, альтернатив оновлення продуктів, 
послуг, бізнес-процесів.

Кожна альтернатива повинна бути оцінена.
Сутність аналізу альтернатив і розробки 

стратегії розвитку банку полягає в тому, щоб 
допомогти керівництву і топ-менеджменту 
вирішити проблему стратегічного вибору. 
Вибір тієї чи іншої стратегічної альтернативи є 
одним з найскладніших управлінських рішень. 
Практика показує, що для багатьох україн-
ських банків стратегічний вибір пов’язаний з 
вирішенням таких проблем:

– усвідомлення того, що всі українські 
банки менші, ніж їх зарубіжні конкуренти; від-
повідно, для того, щоб успішно конкурувати 
з іноземцями, необхідно концентрувати свої 
ресурси тільки на стратегічних напрямах біз-
несу і відмовитися від вкладень в нестрате-
гічні;

– куди вкласти накопичений за останні 
роки прибуток: диверсифікувати або розви-
вати «старий» бізнес;

– як зробити якісний стрибок, розширити 
ринок, вийти на світові ринки;

– як прогнозувати поведінку клієнтів і при-
йняти рішення про створення нового продукту 
або послуги;

– наздоганяти іноземних конкурентів або 

вкладати в розробку «наднових» продуктів, 
отримуючи, таким чином, шанс випередити 
лідерів-конкурентів;

– чи варто здійснювати масштабні інвести-
ції в технічне переоснащення і розвиток мар-
кетингу або інформаційних технологій, тоді як 
коштів не вистачає на розробку нових продук-
тів;

– чи вкладати кошти в придбання інших 
банків або сконцентруватися на певному біз-
несі, але зробити його глобальним.

На наш погляд, необхідною умовою успіш-
ної розробки і реалізації стратегії є наявність 
управлінців, які розуміють і готові її реалізу-
вати.

Вид і зміст економічних критеріїв залежить 
від постановки задачі вибору.

Якщо поставлено завдання забезпечити 
заданий (цільовий) приріст ринкової вар-
тості банку за певних обмежень (тотожність 
ефекту), то економічним критерієм вибору 
альтернативи буде мінімум прогнозованих 
витрат на реалізацію стратегії.

Якщо поставлено завдання вибору аль-
тернативи за певного (фіксованого) бюджету, 
то економічним критерієм вибору буде мак-
симум приросту ринкової вартості банку (за 
умови дотримання тих же обмежень).

Неекономічні критерії вибору альтерна-
тиви включають:

– здатність стратегічної альтернативи 
забезпечити конкурентну перевагу і його стій-
кість;

– перспективи, ймовірність успішної реалі-
зації;

– реалізація (з точки зору різних ресурсів 
це персонал, автоматизація, фінанси тощо);

– жорсткість дотримання обмежень і при-
пущень;

– ступінь привабливості ринкової політики 
(цільові сегменти ринку, клієнти), оцінка ризи-
ків і шляхів їх зниження.

Висновки з цього дослідження. Для 
того щоб оцінити ту чи іншу стратегічну аль-
тернативу і вибрати найбільш раціональну, 
необхідно застосувати систему моделювання 
функціонування банку як комерційного під-
приємства, що імітує активні, пасивні опера-
ції, яка оцінює ризики, що враховує чинну сис-
тему обов’язкових нормативів НБУ і вимоги 
до резервів і ліквідності.
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Визначення впливу ресурсної бази  
на прибуток банку з використанням моделі  

кореляційно-регресійного аналізу
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У статті визначено доцільність використання методу кореляційно-регресійного аналізу для виявлення 
впливу складових ресурсної бази банку на фінансовий результат діяльності ПАТ КБ «Приватбанку». Побу-
довано економіко-математичну модель, що враховує вплив чотирьох основних факторів на чистий прибуток 
банку (кошти банків; строкові кошти клієнтів; кошти клієнтів на вимогу; боргові цінні папери, емітовані банком). 
Визначено, що запропонована модель є значущою і може бути рекомендована для практичного використан-
ня. Доведено, що найбільший вплив на чистий прибуток банку мають два фактори, а саме строкові кошти 
клієнтів та кошти банків.

Ключові слова: кореляційно-регресійний аналіз, модель, ресурсна база банку, чистий прибуток, економі-
ко-математична модель.

Тищенко Е.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ НА ПРИБЫЛЬ БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ МОДЕЛИ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

В статье определена целесообразность использования метода корреляционно-регрессионного анализа 
для выявления влияния составляющих ресурсной базы банка на финансовый результат деятельности ПАО 
КБ «Приватбанка». Построена экономико-математическая модель, учитывающая влияние четырех основных 
факторов на чистую прибыль банка (средства банков; срочные средства клиентов; средства клиентов до 
востребования; долговые ценные бумаги, эмитированные банком). Определено, что предложенная модель 
является значимой и может быть рекомендована для практического использования. Доказано, что наиболь-
шее влияние на чистую прибыль банка имеют два фактора, а именно срочные средства клиентов и средства 
банков.

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, модель, ресурсная база банка, чистая при-
быль, экономико-математическая модель.

Tishchenko H.I. DETERMINING THE IMPACT OF THE RESOURCE BASE OF THE BANK TO THE BANK’S 
PROFIT MODEL USING CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS

The article defines the feasibility of using the method of correlation and regression analysis to identify the im-
pact of the components of the resource base on bank financial performance PJSC CB “Privatbank”. Constructed 
mathematical model that takes into account four main factors impact on the net profit of the bank (bank funds, term 
deposits customers, amounts due to customers on demand, debt securities issued by the bank). It was determined 
that the proposed model is significant and can be recommended for practical use. We prove that the greatest impact 
on the net profit of the bank is two factors, namely term customer accounts and due to banks.

Keywords:  correlation-regression analysis, model, resource base of the bank, net profit, economic and math-
ematical model.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Фінансова стійкість банківської 
системи та її сталий розвиток багато в чому 
визначаються стабільністю й достатністю 
ресурсної бази банків. До того ж ресурсне 
забезпечення має безпосередній вплив на 
діяльність самих комерційних банків, оскільки 
від структури ресурсів та їх обсягу безпосе-
редньо залежать масштаби активних опера-
цій банків, а отже, й фінансовий результат 
банку (прибуток або збиток), що є запорукою 
їхнього успішного функціонування. Для визна-

чення складових ресурсної бази банку, що 
мають найбільший вплив на результативність 
роботи банку, доцільним є використання ста-
тистичних методів, основу яких становлять 
побудова й аналіз відповідної математичної 
моделі.

Інформатизація суспільства зумовлює 
широке використання сучасних моделей в 
економічній та фінансових сферах. Найчас-
тіше економічні процеси описують за допо-
могою кількісних співвідношень, які склада-
ють економіко-математичну модель об’єкта, ГР
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тоді як у фінансовій сфері найбільшого 
поширення набули інформаційні кореляційні 
моделі. В основі цих моделей лежить регре-
сійна залежність між факторними та резуль-
туючими ознаками. Вони дають змогу встано-
вити кількісний взаємозв’язок між системами 
вхідних та вихідних економічних показників 
досліджуваного об’єкта на основі аналітич-
них співвідношень [1]. Для багатофакторних 
моделей, за допомогою яких буде визначено 
вплив складових ресурсної бази банку на 
його фінансовий результат, доцільно викорис-
товувати методи множинного кореляційно-
регресійного аналізу. Цей вид аналізу дає 
змогу не тільки здійснити оцінку реальності 
впливу факторів, але й визначити інтенсив-
ність (імпульс) їх впливу на результативний 
показник діяльності банків – чистий прибуток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних основ та визна-
ченню практичних аспектів кореляційно-
регресійного аналізу присвячені праці вітчиз-
няних й закордонних вчених, а саме роботи 
В.П. Боровикова, Ю.А. Толбатова, П.В. Слю-
сарчука, О.Г. Янкового, В.Н. Кухарєва, 
А.М. Гольдберга, М.А. Корольова, В.І. Саллі, 
А.М. Ерперта, Н.Н. Ряузова. Наукові розвідки 
цих авторів пов’язані з використанням еко-
номіко-математичних моделей на підприєм-
ствах або на рівні однієї з галузей економіки.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Втім, визначення 
взаємозв’язку складових ресурсної бази бан-
ків та отриманого фінансового результату 
з використанням регресійно-кореляційного 
аналізу в умовах фінансової кризи потребу-
ють подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення сту-
пеня впливу складових ресурсної бази банку 
на фінансовий результат банку з використан-
ням моделі кореляційно-регресійного аналізу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основною метою будь-якого комер-
ційного банку є отримання прибутку. Фінансова 
криза негативно позначилася на результатах 
діяльності усієї банківської системи України. 
Так, за підсумком 2016 року зафіксовано 
від’ємний фінансовий результат діяльності 
банківської системи України, який склав 
(-)159,39 млрд. грн., що на 92 787 млрд. грн. 
менше, ніж у 2015 році. До того ж порівняно 
з 2013 роком негативна динаміка склала 
більше 112 разів (рис. 1). Такий результат 
діяльності був обумовлений зниженням у 
2016 році доходів банків на 4,3% порівняно з 

попереднім періодом та одночасним зростан-
ням витрат на 31,7%.

Рис. 1. Динаміка фінансового результату 
банківської систем України за 2013–2016 роки
Джерело: побудовано автором на підставі [2]

За підсумком 2016 року з 93 функціону-
ючих банків 31 отримав збитків на загальну 
суму 169,3 млрд. грн. Найбільша питома 
вага (майже 80%), що відповідає сумі в 
135,3 млрд. грн., припадає на ПАТ КБ «При-
ватбанк» (рис. 2). Інші банківські установи, 
що завершили звітний період з додатнім 
результатом діяльності, отримали сукупно 
10,82 млрд. грн. прибутку [2].

Рис. 2. ТОП-10 збиткових банків України  
за результатами 2016 року, тис. грн. [2]

Отже така негативна ситуація змушує 
банки шукати альтернативні шляхи підви-
щення рівня прибутковості, використовуючи 
різні джерела. Одним з таких джерел є ста-
більна та зростаюча ресурсна база банків. 
За підсумками роботи банківської системи 
у 2016 році вклади клієнтів банків зросли на 
94,4 млрд. грн., або 12,8%. При цьому частка 
коштів населення та бізнесу у зобов’язаннях 
банків збільшилася за рік із 64% до 73,4%, 
що відповідає рівню 2006 року. На фінан-
совому просторі намічається тенденція до 
збільшення обсягів депозитів корпорацій на 
13,7%  у гривні та на 10,3% в іноземній валюті 
в доларовому еквіваленті. Кошти фізичних 
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осіб у платоспроможних банках на 1 січня 
2017 року у гривні зросли на 9,1%, а у валюті – 
на 1%. До того ж знижується залежність від 
запозичених ресурсів, а саме частка кредитів 
Національного банку у зобов’язаннях банків 
за рік знизилася з 4,6% до 2,0% [3]. Все це 
дає підстави стверджувати, що банки мають 
потенційні резерви для збільшення обсягів 
активних операцій та забезпечення прибутко-
вості своєї діяльності.

Для цього має бути визначено ступінь 
взаємозв’язку структури ресурсної бази бан-
ків та їхнього фінансового результату. З метою 
виявлення ступеня впливу основних складо-
вих ресурсної бази банку на чистий прибуток 
банків проведемо кореляційно-регресійний 
аналіз та побудуємо економіко-математичну 
модель на прикладі одного з найбільш збит-
кових за результатами 2016 року банку – 
ПАТ КБ «Приватбанку».

Кореляційно-регресійний аналіз є побу-
довою та аналізом економіко-математичної 

моделі у вигляді рівняння регресії (рівняння 
кореляційного зв’язку), що виражає залеж-
ність результативної ознаки від однієї або 
кількох ознак-факторів і дає оцінку міри щіль-
ності зв’язку.

Правильне застосування кореляційних 
методів дає змогу зрозуміти глибинну сутність 
процесів взаємозв’язків. Кореляційні зв’язки 
виявляються не в кожному окремому випадку, 
а в середньому для багатьох випадків. У цих 
зв’язках між причиною і наслідком немає 
повної відповідності, а спостерігається лише 
певне співвідношення. Особливості кореля-
ційних зв’язків породжують у теорії кореляції 
два завдання: визначити теоретичну форму 
зв’язку (регресійний аналіз) і виміряти щіль-
ність зв’язку (кореляційний аналіз). Перше 
полягає в тому, щоб знайти форму функціо-
нального зв’язку, яка найбільшою мірою від-
повідає сутності кореляційної залежності. 
Друге полягає в тому, щоб виміряти за допо-
могою спеціальних показників те, якою мірою 

Таблиця 1
Масив даних для проведення кореляційно-регресійного аналізу

Дата Чистий 
прибуток, Y

Кошти 
банків, Х1

Строкові 
кошти, Х1

Кошти на 
вимогу, Х3

Боргові 
цінні папери, 

емітовані 
банком, Х4

1 січня 2010 року 339 389 11 379 815 49 835 285 14 273 345 1 290 849
1 квітня 2010 року 215 422 14 299 727 55 253 963 13 498 180 257 486
1 липня 2010 року 631 157 14 893 996 61 878 015 16 659 969 257 582
1 жовтня 2010 року 993 103 15 609 107 67 746 725 18 398 448 1 852
1 січня 2011 року 1 370 179 14 559 473 75 182 793 19 421 468 557 922
1 квітня 2011 року 434 654 14 833 497 81 531 987 22 438 478 567 419
1 липня 2011 року 782 338 13 332 787 89 487 607 25 344 055 561 383
1 жовтня 2011 року 979 718 10 890 830 92 095 667 27 059 671 569 943
1 січня 2012 року 1 425 816 10 104 288 91 841 753 26 463 897 561 668
1 квітня 2012 року 274 926 11 352 683 99 831 992 30 003 164 569 560
1 липня 2012 року 513 450 9 930 730 102 413 164 30 970 946 3 516 940
1 жовтня 2012 року 1 007 311 10 771 296 103 149 614 26 888 105 5 528 897
1 січня 2013 року 1 661 613 11 197 108 106 342 198 25 244 260 6 356 149
1 квітня 2013 року 658 652 10 888 128 108 495 477 25 705 169 6 756 153
1 липня 2013 року 1 435 023 12 166 212 120 749 835 32 561 492 6 751 486
1 жовтня 2013 року 1 810 035 10 940 720 123 994 701 30 535 418 7 987 642
1 січня 2014 року 2 013 098 8 896 631 133 551 100 35 978 243 7 990 548
1 квітня 2014 року 475 846 16 320 583 138 577 936 34 573 194 7 990 573
1 липня 2014 року 613 653 22 916 479 131 852 219 35 648 749 7 979 073
1 жовтня 2014 року 706 580 19 115 951 131 715 144 35 118 728 7 987 732
1 січня 2015 року 1 375 519 22 761 861 141 338 369 37 122 982 2 015 694
1 квітня 2015 року 397 438 32 906 595 172 240 428 51 683 237 1 753
1 липня 2015 року 367 744 34 345 377 159 641 775 44 078 420 1 778
1 жовтня 2015 року 422 201 33 382 434 161 656 780 45 354 566 788 511

Джерело: побудовано автором на основі даних [6]
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кореляційний зв’язок наближається до зв’язку 
функціонального [4].

Кореляційний аналіз є свого роду логічним 
продовженням (розвитком) методу статистич-
них групувань, його поглибленням. Він допо-
магає вирішити цілу низку нових завдань в 
економічному аналізі. Розрахунки на основі 
кореляційних моделей підвищують ступінь 
точності аналізу, часто виявляють недоліки 
попереднього аналізу. Перевага цього методу 
полягає також і в тому, що він дає можливість 
розв’язувати задачі, які не можна вирішити за 
допомогою інших методів економічного ана-
лізу, наприклад, розділ впливу багатьох фак-
торів, які діють взаємопов’язаним і взаємозу-
мовленим чином [5].

Для визначення впливу ресурсної бази 
ПАТ КБ «Приватбанку» на його чистий прибу-
ток було обрано такі фактори:

– кошти банків;
– строкові кошти клієнтів (юридичних та 

фізичних осіб);
– кошти клієнтів на вимогу;
– боргові цінні папери, емітовані банком.
Комплексну взаємодію всіх факторів (Х1, 

Х2, ….. Хn) з результативним показником (Y) 
можна описати рівнянням лінійної багатофак-
торної регресії такого виду:

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑎𝑎𝑎𝑎0 + 𝑏𝑏𝑏𝑏1 × 𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏2 × 𝑥𝑥𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏3 × 𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏4 × 𝑥𝑥𝑥𝑥4 

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 646019,1 − 0,068 × 𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 0,043 × 𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 0,105 × 𝑥𝑥𝑥𝑥3 − 0,067 × 𝑥𝑥𝑥𝑥4 
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                       (1),
де Y – розмір прибутку;
х1 – кошти банків;
х2 – строкові кошти клієнтів;
х3 – кошти клієнтів на вимогу;
х4 – боргові цінні папери, емітовані банком.
Використовуючи статистичні дані в щоквар-

тальній динаміці за 2010–2015 роки для 
ПАТ КБ «Приватбанку» (табл. 1), побудуємо 
регресійну модель лінійного типу як більш 
доречну і зрозумілу залежності фінансового 
результату (Y) від факторів (X1 – Х4).

За допомогою табличного процесора Excel 
здійснимо процедуру регресійного аналізу. 
Результат представлений у табл. 2.

Використовуючи масив даних з фінансової 
звітності протягом досліджуваного періоду, 
який наведено у табл. 2, ми знайшли всі пара-
метри та побудували регресійну залежність 
прибутку від обраних факторів:
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.
Перевірка адекватності всієї моделі здій-

снювалася з використанням F-критерію 
Фішера, значущості коефіцієнтів регресії за 
допомогою t-критерію Стьюдента. Вона вка-
зує на наявність залежності між змінними 
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статистичного зв’язку. Згруповані результати 
регресійної статистики представлені у табл. 3.

Таблиця 3
Регресійна статистика

Показник Значення
Множинний R 0,673462
R-квадрат 0,453551
Нормативний R-квадрат 0,338509
Стандартна похибка 429398,3
Спостереження 24

Джерело: побудовано автором

Отриманий в результаті ітерацій коефіці-
єнт множинної кореляції R, який характеризує 
якість отриманої моделі, складає 0,673462, 
що свідчить про наявність у моделі висо-
кої кореляції. Табличне значення F-критерію 
Фішера дорівнює 0,379, а отримане в резуль-
таті проведення аналізу – 0,454, що свідчить 
про те, що обрана модель є значущою.

Для визначення достовірності побудова-
ної моделі проведемо дисперсійний аналіз та 
оформимо його результати у табл. 4.

За результатами проведеного аналізу 
можна зазначити таке.

По-перше, р-значення, отримане в резуль-
таті розрахунків (0,017), виявилося меншим, 
ніж 0,05, що свідчить про значущість обраної 
моделі (табл. 4).

По-друге, t-критерій Стьюдента, отриманий 
під час аналізу (3,492), більший за табличне 
значення (3,098), що ще раз підтверджує зна-
чущість моделі.

Значення коефіцієнта кореляції та детермі-
нації свідчать про те, що виявлена залежність 
є досить закономірною.

Наступним етапом регресійно-кореля-
ційного аналізу є визначення факторів, що 
мають найбільший вплив на кінцевий резуль-
тат – прибуток банку. Визначимо це за показ-
ником р-значення (табл. 2).

Як бачимо, р-значення коштів банків (0,008) 
та строкових коштів (0,039) менше, ніж 0,05, 
а коштів на вимогу (0,09) та боргових цінних 
паперів (0,233) більше, ніж 0,05. Тобто перші 
два фактори є значущими, а останні два – ні.

За результатами проведеного дослі-
дження впливу компонентів ресурсної бази 
ПАТ КБ «Приватбанку» на фінансовий 
результат його діяльності з використанням 
моделі кореляційно-регресійного аналізу 
було визначено, що найбільший вплив на кін-
цевий результат мають два фактори, а саме 
строкові кошти клієнтів та кошти банків. Такий 
результат пов’язаний з тим, що банк прагне 
забезпечити стабільність ресурсної бази та 
можливість її легкого прогнозування. В разі 
необхідності швидкого, оперативного отри-
мання коштів банк вдається до отримання 
коштів на міжбанківському ринку.

Згідно з результатами проведеного аналізу 
такий фактор, як боргові цінні папери, несут-
тєво впливає на прибуток ПАТ КБ «Приват-
банку», що пояснюється тим, що боргові цінні 
папери займають незначну частку в структурі 
пасивів банку.

Проте у високорозвинених країнах зі ста-
більною економікою такий вид запозичених 
ресурсів, як боргові цінні папери, емітовані 
банком, є широко поширеним і перспектив-
ним напрямом поповнення ресурсної бази. 
Для України цей вид ресурсів може бути аль-
тернативним варіантом за умови втрати або 
зменшення надходження коштів від інших 
джерел, оскільки він є більш дешевшим порів-
няно з міжбанківськими кредитами.

Висновки з цього дослідження. В умо-
вах фінансової кризи особливої уваги набу-
ває процес формування стабільної ресурс-
ної бази банків, оскільки від неї багато в чому 
залежить результативність роботи банку. 
Процеси інформатизації суспільства вима-
гають застосування більш дієвих методів 
та моделей, до яких належить модель мно-
жинного кореляційно-регресійного аналізу. 
Вона дає змогу не лише здійснити оцінку 
реальності впливу факторів, але й визна-
чити інтенсивність (імпульс) їх впливу на 
результативний показник діяльності банків. 
З метою виявлення ступеня впливу основних 
складових ресурсної бази банку на чистий 
прибуток банку було побудовано економіко-
математичну модель на прикладі одного 
з найбільш збиткових за результатами 

Таблиця 4
Дисперсійний аналіз

Df SS MS F Значущість F
Регресія 4 2,91E+12 7,26928E+11 3,942489105 0,017049
Залишок 19 3,5E+12 1,84383E+11
Усього 23 6,41E+12    

Джерело: побудовано автором
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2016 року банку – ПАТ КБ «Приватбанку». 
Запропонована модель враховує вплив 
чотирьох основних факторів (кошти банків; 
строкові кошти клієнтів; кошти клієнтів на 
вимогу; боргові цінні папери, емітовані бан-
ком). Результати аналізу дали змогу визна-
чити, що запропонована модель є значущою 
і адекватною. Виявлена залежність факторів 
є досить закономірною, отже, модель може 

бути рекомендована для практичного вико-
ристання. Побудована модель дала змогу 
визначити найбільший вплив на фінансовий 
результат двох факторів, а саме строкових 
коштів клієнтів та коштів банків.

Подальші дослідження мають бути спрямо-
вані в напрямі визначення впливу структури 
ресурсної бази банків на фінансовий резуль-
тат усієї банківської системи України.
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У статті розглянуто зміст поняття та особливості конвертованості валюти, значення цього явища для країн 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах сьогодення, що характе-
ризуються зростанням ролі глобалізаційних 
та інтеграційних процесів, основною харак-
теристикою економічного розвитку будь-якої 
країни є її участь у світовому господарстві. 
Основна необхідність такого співробітництва 
полягає насамперед у можливості залучення 
додаткових ресурсів, що сьогодні є надзви-
чайно актуальним для країн, які прагнуть до 
ринкової економіки. Адже будь-які реформи 
і трансформаційні процеси в країні також 
потребують значних фінансових, матеріаль-
них та інтелектуальних затрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню процесів, пов’язаних із лібераліза-
цією валютних відносин в Україні, та питань, 
що пов’язані з реальністю та доцільністю 

введення конвертованості національної гро-
шової одиниці, присвячені праці вітчизняних 
науковців О.В. Боришкевич, І.В. Краснової, 
В.С. Білошапки, М.І. Савлука, В.С. Стельмаха, 
А.М. Мороза, С.В. Науменкової, В.І. Міщенка, 
О.В. Дзюблюк та інших. Для того щоб забез-
печити економічну інтеграцію країни у світове 
співтовариство, необхідні відповідні умови, 
такі як сформованість економіки країни, нор-
мативно-правова база, ринкові відносини, 
стабільність фінансового, валютного, стра-
хового ринків тощо. Однією з таких умов є 
перетворення національної грошової одиниці 
країни у вільно використовувану валюту, саме 
тому питання конвертованості валюти набу-
ває особливого значення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити поняття ГР
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конвертованості валюти та її вплив на еконо-
мічний розвиток країн із перехідною еконо-
мікою, а також виявити основні проблеми на 
шляху до запровадження повної конвертова-
ності національної грошової одиниці України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під конвертованістю розуміють здат-
ність національної валюти обмінюватися на 
валюти інших країн та міжнародні платіжні 
засоби [1, с. 34]. Проте таке тлумачення не 
повною мірою відображає всі особливості 
цього явища.

Насправді ж досягнення і підтримка кра-
їною конвертованості своєї національної 
валюти – досить складна економічна про-
блема, пов’язана з глибокими якісними змі-
нами як у самій економіці країни, так і в її 
економічних відносинах із зовнішнім світом. 
Забезпечення конвертованості передбачає 
не тільки безпосередній обмін національної 
валюти, а й умови для такого обміну, а також 
можливість суб’єктів господарювання здій-
снювати такі обмінні операції.

Саме тому більш точним, на нашу думку, є 
визначення конвертованості як свободи будь-
якого підприємства чи особи брати участь 
у зовнішньоекономічній діяльності, права 
вільно купувати, продавати або обмінювати 
національну валюту на іноземну за наявними 
курсами без будь-яких обмежень чи прямого 
втручання держави. Це – цілий механізм пря-
мого зв’язку внутрішнього ринку зі світовим з 
відповідною відкритістю економіки та багато-
гранністю торгівлі [2, с. 30].

Конвертованість валюти пов’язує внутріш-
ній ринок зі світовим та дає змогу оперативно 
реагувати на зміни міжнародної господар-
ської кон’юнктури, що позитивно впливає на 
економічний розвиток країни [3]. 

Окрему увагу варто приділити форму-
ванню вільно конвертованої національної 
валюти саме в країнах із перехідною еконо-
мікою, оскільки саме стабільність та стійкість 
валютного ринку загалом та грошової оди-
ниці зокрема свідчитиме про вагомий крок на 
шляху до становлення ринкової економіки як 
такої.

Вільноконвертована валюта – це валюта, 
яка вільно обмінюється на інші валюти, тобто 
має і зовнішню, і внутрішню конвертованість 
[4, с. 366].

Можливість вільної конвертованості 
валюти, здійснення внутрішніх і міжнарод-
них розрахунків має принципове значення 
для розв’язання важливих завдань еконо-
міки будь-якої країни, і особливо для країн із 

перехідною економікою. По-перше, це підви-
щення довіри до національної валюти, стиму-
лювання інвестицій до країни та повернення 
капіталів, які були вивезені з країни за роки 
нестабільності.

Необхідною умовою переходу валюти від 
обмеженої конвертованості до повної є мож-
ливість вільного ввезення та вивезення націо-
нальної валюти за кордон.

Згідно зі стандартами МВФ конвертова-
ною вважається валюта, країна походження 
якої взяла на себе зобов’язання, передба-
чені пунктами 2, 3, 4 ст. VIII Угоди про МВФ, 
відповідно до яких органи цих країн мають 
право впроваджувати заходи контролю 
щодо руху капіталу; не повинні обмежувати 
можливості використання своєї валюти або 
валюти інших членів Фонду для поточних 
платежів; зобов’язані викуповувати у офі-
ційних органів інших членів Фонду залишки 
коштів у своїй валюті, якщо вони утвори-
лися в результаті платежів за поточними 
операціями, а конвертування потрібне для 
здійснення цих операцій.

Сьогодні статус вільно використовуваної 
надається МВФ для валюти, яка має широке 
застосування у міжнародних платежах і 
активно котирується на валютних ринках. 
Такий статус мають євро, долар США, фунт 
стерлінгів, японська єна. На практиці валют-
них режимів провідним в оцінці конвертова-
них валют залишається принцип відсутності 
валютних обмежень, у зв’язку з чим фактична 
конвертація розповсюджується на низку інших 
валют, переважно розвинутих країн. 

Згідно з постановою правління Національ-
ного банку України від 19 квітня 2016 р. «Про 
внесення змін до Класифікатора іноземних 
валют та банківських металів» Національним 
банком України збільшено перелік вільно кон-
вертованих валют першої групи з 11 до 24 іно-
земних валют [5]. 

За чинною редакцією Класифікатора валют 
передбачено поділ валют на три групи:

– 1 група – вільно конвертовані валюти, 
що їх широко використовують для здійснення 
платежів за міжнародними операціями, про-
дають на головних валютних ринках світу і 
дозволяють для здійснення інвестицій в Укра-
їну, а також банківські метали;

– 2 група – вільно конвертовані валюти, 
що їх широко не використовують для здій-
снення платежів за міжнародними операціями 
та не продають на головних валютних ринках 
світу;

– 3 група – неконвертовані валюти.
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Збільшення кількості вільно конвертова-
них валют суттєвого впливу на операції біз-
несу не матиме, оскільки з початку 2016 р. 
93% всіх валютних надходжень в країну – у 
доларах США та євро. Водночас на валюти, 
які раніше не входили до групи 1 і які вклю-
чено після оновлення Класифікатора, припа-
дає лише 0,03% валютних надходжень. Таке 
рішення повинно розширити можливості з 
обміну валют на готівковому ринку і торгівлі 
іноземними валютами на міжбанківському 
валютному ринку з дотриманням вимоги 
щодо обов’язкового продажу валютних над-
ходжень.

Окрім цього, прийнято розмежовувати кон-
вертованість валюти на поточну, тобто таку, 
яку використовують для здійснення платежів 
за поточними операціями, та капітальну – 
можливість обміну валют для здійснення пла-
тежів, пов’язаних із рухом капіталів та креди-
тів [2, с. 31].

Позитивний вплив вільного використання 
валюти за капітальними операціями спостері-
гається лише в країнах із розвиненою ринко-
вою економікою. У країнах із перехідною еко-
номікою перехід від поточної до капітальної 

конвертованості має відбуватися за наявності 
певних передумов. 

Тому однією з основних підстав переходу 
до капітальної конвертованості вважають 
здатність країни до залучення інвестицій. 
Проте світова практика демонструє, що іно-
земні інвестиції надходять до тієї країни, яка 
має стабільну економіку та сприятливий інвес-
тиційний клімат. Як бачимо, виникає дилема, 
коли, з одного боку, вільна конвертованість 
валюти повинна бути підкріплена іноземними 
інвестиціями в економіку, а з іншого – інвесто-
рів більше приваблюють країни зі стабільною 
ринковою економікою, де вже повністю сфор-
мований механізм обігу валюти.

Розглянемо сучасний стан валютного ринку 
України та проблеми конвертованості україн-
ської гривні. Офіційно про приєднання Укра-
їни до ст. VIII Статуту МВФ Рада директорів 
Фонду оголосила 8 травня 1997 р. Практично 
з цього часу відбулося міжнародне визнання 
гривні валютою з поточною конвертованістю. 
Гривня є частково вільно конвертованою 
валютою, оскільки використовується в осно-
вному тільки в межах нашої держави, а також 
сьогодні існує низка проблем, що не дають 

Таблиця 1
Динаміка внутрішнього та зовнішнього державного боргу за 2010–2015 рр. 

Період станом 
на 01.01

Державний зовнішній борг Державний внутрішній борг
млрд. грн. млрд. дол. млрд. грн. млрд. дол.

2011 181,81 22,84 141,66 17,79
2012 195,81 24,51 161,47 20,21
2013 208,92 26,14 190,30 23,81 
2014 223,3 27,9 257 32,1
2015 486 30,8 461 29,2
2016 863,5 34,3 528,5 21,01
2017 980,19 36,05 670,65 24,66

Джерело: [6]

Таблиця 2
Динаміка обсягу ВВП України та середньорічного курсу долара США до гривні  

за період 2010–2016 рр.

Рік
Обсяг ВВП у 

національній валюті, 
млрд. грн.

Обсяг ВВП у доларах 
США, млрд. дол. США

Середньорічний курс 
долара США до гривні, 

грн.
2010 1 082,569 136,419 7,93
2011 1 316,600 163,160 7,94
2012 1 408,889 175,781 7,99
2013 1 454,931 183,310 7,99
2014 1 566,728 131,805 11,89
2015 1 979,458 90,615 21,84
2016 2 383, 182 87,198 25,55

Джерело: [6; 7]
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можливості гривні зайняти позицію серед 
вільноконвертованих валют.

Зокрема, до таких проблем належить 
насамперед нестабільність функціонування 
економіки України, яку можна проаналізу-
вати шляхом оцінки рівня ВВП та державного 
боргу країни. 

З даних табл. 1 бачимо, що загальний обсяг 
державного боргу України зберігає тенденцію 
до зростання протягом досліджуваного пері-
оду. Значні темпи зростання спостерігались у 
2014–2016 рр. 

Основними причинами зростання обсягу 
державного боргу стали: 

‒ політична криза, анексія АР Крим та три-
валий військовий конфлікт на сході країни;

‒ глибока економічна рецесія, викликана 
перегрупуванням економічних зав’язків із між-
народними партнерами та руйнуванням інф-
раструктури і промислових об’єктів на частині 
території країни;

‒ фінансування за рахунок державних 
запозичень дефіциту державного бюджету, 
зростання якого значною мірою зумовлене 
збільшенням видатків на оборону та обслуго-
вування державного боргу;

‒ необхідність потужної державної під-
тримки державних підприємств та банків, 

зокрема НАК «Нафтогаз України» тощо [6].
Для визначення рівня стабільності еконо-

міки, а отже, і впливу на стабільність грошової 
одиниці проаналізуємо зміни у структурі ВВП 
(табл. 2).

Обсяг номінального ВВП України в період 
2010–2015 рр. зростав дещо повільними тем-
пами, в 2016 році внаслідок обвалу гривні на 
ринку ВВП України мав тенденцію до збіль-
шення з 1979,5 млрд. грн. до 2339 млрд. грн. 
за середньорічного курсу гривні 25,55 грн. 
за 1 дол. США.; станом на квітень 2017 року 
обсяг ВВП України зріс до 2645 млрд. грн., 
тобто на 306 млрд. грн. Однак різниця між 
номінальним і реальним ВВП становила 
348,8 млрд. грн. Як бачимо, рецесійні про-
цеси в економіці країни мають місце, що уне-
можливлює запровадження конвертованості 
гривні в короткостроковій перспективі. 

Ще однією проблемою, що потребує вирі-
шення на шляху до забезпечення стійкості і 
зміцнення купівельної спроможності націо-
нальної валюти, є нестабільність курсу гривні 
щодо провідних іноземних валют, в тому числі 
до найбільш поширених в Україні, таких як 
євро та долар США. Розглянемо основні тен-
денції зміни офіційного середньорічного курсу 
гривні до іноземних валют у табл. 3.

Таблиця 3
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, грн.

Назва валюти 2015 рік 2016 рік 2017 рік
січень лютий березень

100 доларів США 2184,47 2555,13 2715,06 2702,78 2700,16
100 євро 2422,87 2829,19 2879,97 2880,99 2881,71
100 польських злотих 579,55 649,03 658,84 668,58 671,53
10 російських рублів 3,62 3,83 4,54 4,63 4,65
100 швейцарських франків 2269,73 2595,46 2687,56 2701,89 2693,18
1000 японських єн 180,46 235,39 235,91 239,38 238,95
100 англійських фунтів стерлінгів 3340,42 3470,08 3348,32 3377,95 3332,48

Джерело: [8]

Таблиця 4
Динаміка обсягу міжнародних резервів України 

Рік Обсяг, млн. дол. 
США

Приріст (+/–)
Млн. дол. США. %

2010 34 576,0 – –
2011 31 794,6 –2781,4 –8,04
2012 24 546,2 –7248,4 –22,80
2013 20 415,7 –4130,5 –16,83
2014 7533,3 –12 882,4 –63,10
2015 13 300,0 5766,7 16,84
2016 15 539,3 2239,3 10,53

Джерело: [7]



693

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Аналізуючи дані табл. 3, можемо ствер-
джувати, що у 2015 році за даними офіційного 
курсу гривня помітно знецінювалася, це спри-
чинено загостренням ситуації на сході, полі-
тичною нестабільністю у світі та приближен-
ням строків розрахунків України за зовнішніми 
боргами. Все це привело до того, що в кінці 
2015 р. спостерігався ажіотажний попит на 
валюту. У 2016 р. офіційний курс гривні до 
долара США зріс на 3,71 грн. а до євро – 
на 4,06 грн. Порівняно з 2015 р. на початку 
2017 р. офіційний курс гривні до американ-
ського долара зріс на 5,16 грн. 

Девальвація гривні (за 2014–2015 рр. ста-
новила рекордних 70%, у 2016 р. – 6,9%) 
щодо інших валют негативно впливає як на 
розвиток економіки країни загалом, так і на 
конвертованість валюти зокрема, оскільки 
саме від стабільності курсу залежить пошире-
ність використання національної валюти як у 
міжнародних розрахунках, так і в торгівлі, кре-
дитних міжнародних відносинах тощо.
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Рис. 1. Динаміка курсу гривні щодо євро  
та долара США за період 2010–2016 рр. [7]

З рис. 1 видно, що українська гривня у 
2010–2013 рр. була відносно стабільною 
щодо двох основних валют, які використо-
вуються в нашій країні, проте починаючи з 
2014  р. девальвація мала стрімкий розви-
ток, що привело до негативних наслідків в 
економіці. Заслуговує на увагу така подія, як 
відкриття безвізового режиму між Україною 
та ЄС, а також тісна економічна співпраця з 
європейськими країнами, результатом якої 
має стати поширення євро серед українців та 
позитивний вплив на конвертованість гривні.

Вирішення цієї проблеми вбачається у 
заходах ефективного монетарного регулю-
вання валютного курсу.

Окрім проблем розвитку економіки, викли-
ків у коливанні валютного курсу, проблемою 
на шляху до запровадження повної конверто-
ваності гривні є недостатній обсяг валютних 
резервів. Золотовалютні резерви впливають 
на валютну безпеку держави, що виражає 
ступінь забезпеченості держави валютними 

коштами, достатніми для дотримання пози-
тивного сальдо платіжного балансу, вико-
нання міжнародних зобов’язань, стану курсо-
утворення, який створює оптимальні умови 
для поступального розвитку вітчизняного екс-
порту, широкомасштабного припливу в країну 
іноземних інвестицій, інтеграції України до 
світової економічної системи, максимального 
захисту від потрясінь на міжнародних валют-
них ринках і підтримання стабільності націо-
нальної грошової одиниці [8, с. 270].

Ситуація з валютними резервами в Укра-
їні й досі залишається нестабільною – до 
2014 р. спостерігалося їх різке скорочення, що 
пов’язане, зокрема, з політикою уряду щодо 
стабілізації курсу гривні. Так, у 2014 р. міжна-
родні резерви України скоротилися на 63,1% і 
становили лише 7533,3 млн. грн (табл. 4).

Незважаючи на це, починаючи з 2015 р. 
обсяги резервів почали зростати, і вже у 
2016  р. становили 15 539,3 млн. дол. США, 
що на 10,53% більше, ніж за аналогічний 
період попереднього року. Станом на квітень 
2017 р. їхня величина становить 17 175,1 млн. 
дол. США [7].

Отже, аналіз динаміки офіційного курсу 
гривні показав, що настання економічної кризи 
привело до дестабілізації валютного курсу та, 
як результат, до скорочення обсягу золотова-
лютних резервів НБУ. Це, по суті, відкинуло 
Україну на декілька років назад на шляху пере-
ходу до конвертованості національної валюти. 
Забезпечити зростання обсягу золотовалютних 
резервів можна за рахунок здійснення валют-
них інтервенцій НБУ, здійснення заходів для 
забезпечення надходження іноземної валюти 
від нерезидентів та зменшення її переказу 
на їхню користь. Адже нарощення золотова-
лютних резервів є запорукою фінансової ста-
більності країни та грошової одиниці зокрема.

Висновки з цього дослідження. Про-
ведене дослідження дає підстави ствер-
джувати, що зміни значень основних макро-
економічних показників за останні роки не 
сприяють створенню оптимальних умов для 
запровадження конвертованості гривні. Крім 
того, негативні тенденції посилились із полі-
тичною нестабільністю та війною на сході. 
Негативними чинниками і проблемами, які 
не давали можливості ефективно здійсню-
вати політику конвертованості, є нестабіль-
ність економіки, коливання валютного курсу, 
валютні обмеження (які перешкоджають 
залученню у вітчизняну економіку іноземних 
інвестицій), низький рівень інвестиційної при-
вабливості для іноземних інвесторів, а також 
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значний валютний контроль з боку органів 
влади, в тому числі неефективне управління 
фінансовим та валютним ринком з боку НБУ 
та недостатній обсяг валютних резервів. 
Збільшення золотовалютних резервів забез-
печить інвестиційну привабливість країни, 
оскільки зменшиться ймовірність дефолту в 
разі форс-мажорних обставин у країні, збіль-
шиться рівень довіри населення до здатності 
НБУ регулювати валютний ринок.

Завданнями на шляху до запровадження 
повної конвертованості гривні повинні стати:

а) реальний валютний курс, який необхідно 
встановити на основі паритету купівельної 
здатності валют, врахувавши такі фактори, 
як попит і пропонування цієї валюти на ринку, 
співвідношення національних рівнів цін тощо. 
Реальність курсу гривні забезпечить достовір-
ність вартісних вимірів і правильність вибору 
того чи іншого напряму в розвитку зовнішньо-
економічних зв’язків; 

б) достатній рівень міжнародних ліквідних 
засобів. Проблему забезпечення достатнього 
рівня міжнародних ліквідних засобів потрібно 
вирішити шляхом створення наявних запа-
сів валютних резервів та ліквідації від’ємного 
сальдо платіжного балансу;

в) адекватна макроекономічна політика, 
що забезпечує ліквідацію грошових надлиш-
ків;

г) економічна система, яка би створила 
підприємцям можливість вільно реагувати 
на цінові зміни та усувати диспропорції. 
У таких умовах удосконалення виробництва 
й підвищення якості продукції за одночас-
ного зниження затрат на її виготовлення 
порівняно з іншими країнами дасть можли-
вість розраховувати на виробництво това-
рів, які або не виготовляються у світі, або ж 
їх випускається мало. Зовнішні покупці для 
забезпечення угод будуть купувати україн-
ські гроші для розширення зв’язків з нашою 
державою;

ґ) заходи забезпечення довіри до діяль-
ності Національного банку України, адже 
це насамперед є необхідною умовою забез-
печення збалансованості грошового ринку. 
Цьому сприятимуть заходи щодо рекапіталі-
зації банків, виважені дії у сфері банківського 
нагляду, поміркованість у прийнятті рішень 
щодо визнання банків неплатоспроможними 
та забезпечення рівного доступу банків до 
ресурсів Національного банку за прозорими 
критеріями.

Таким чином, розв’язання вказаних 
завдань реально сприятиме надійній стабі-
лізації національної валюти України, стане 
запорукою політичної, економічної, фінансо-
вої безпеки держави та успішної інтеграції в 
краще майбутнє.
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У статті проведено теоретичне узагальнення методичних підходів до оцінки умов забезпечення та стану 
фінансової рівноваги підприємств. Представлено результати практичного застосування методичних підходів 
до оцінки умов забезпечення фінансової рівноваги на прикладі сільськогосподарського підприємства. Наве-
дені результати оцінки стану фінансової рівноваги сільськогосподарського підприємства. 
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Хромушина Л.А. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проведено теоретическое обобщение методических подходов к оценке условий обеспечения 
и состояния финансового равновесия предприятий. Представлены результаты практического применения 
методических подходов к оценке условий обеспечения финансового равновесия на примере сельскохозяй-
ственного предприятия. Приведены результаты оценки состояния финансового равновесия сельскохозяй-
ственного предприятия.
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The theoretical generalization of the existing methodical approaches to the assessment of the conditions of 
provision and the state of the financial equilibrium of enterprises is carried out in the article. The results of practical 
application of methodical approaches to assess the conditions for ensuring financial equilibrium are presented on 
the example of an agricultural enterprise. The results of an assessment of the financial equilibrium of an agricultural 
enterprise are presented.

Keywords:  financial equilibrium, financial state, methodical approaches, estimation of financial equilibrium, 
providing of financial equilibrium.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Прояви фінансової кризи у діяль-
ності підприємств вимагають від менеджменту 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
Ефективність таких рішень визначається 
можливістю та здатністю забезпечити підпри-
ємству фінансову стабільність, яка багатьма 
науковцями пов’язується з досягненням 
фінансової рівноваги. Фінансова рівновага 
натепер визнана дослідниками як необхідна і 
важлива передумова зростання ринкової вар-
тості підприємства у перспективі. Фінансова 
рівновага стає окремим об’єктом управління 
у фінансовому менеджменті. Оскільки фінан-
сова рівновага є багатоаспектним поняттям 
із погляду теорії, то і процедура її оцінки має 
бути всебічною та комплексною, що сприя-
тиме прийняттю необхідних та правильних 
управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань, пов’язаних із забезпе-
ченням умов та оцінкою стану фінансової рів-
новаги, присвячено значну кількість наукових 
праць багатьох відомих дослідників, зокрема 
І.В. Зятковського, М.В. Романіва, О.О. Тере-
щенка, М.Д. Білик, Л.А. Костирко та ін.

Водночас у наукових колах триває активна 
дискусія щодо методичних підходів до оцінки 
умов забезпечення та стану фінансової рівно-
ваги. Тому узагальнення наявних методів та 
моделей оцінки фінансової рівноваги, їх прак-
тична апробація є актуальними та значущими 
та сприятимуть підвищенню якості фінансо-
вого менеджменту в загальній системі управ-
ління підприємством.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення та 
викладення результатів практичного засто- ГР
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сування наявних методів та моделей оцінки 
умов забезпечення та стану фінансової рівно-
ваги підприємства.

Для проведення дослідження необхідно:
1) узагальнити та охарактеризувати наявні 

методичні підходи щодо оцінки умов забезпе-
чення та рівня фінансової рівноваги підпри-
ємств;

2) провести практичне застосування мето-
дичних підходів щодо оцінки умов забезпе-
чення та стану фінансової рівноваги підпри-
ємства;

3) узагальнити результати практичного 
застосування методичних підходів щодо 
оцінки умов забезпечення фінансової рівно-
ваги та оцінки її стану (рівня).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стан фінансової рівноваги підпри-
ємства сучасна фінансова наука розглядає 
як певний стан, який віддзеркалює спромож-
ність підприємства забезпечити виконання 
своїх фінансово-майнових зобов’язань перед 
іншими господарськими суб’єктами завдяки 
правильно організованій роботі зі власними 
засобами, за рахунок оптимальної структури 
активів підприємства, ефективності їх вико-
ристання та правильно сформованих пасивів. 
Оцінка умов забезпечення фінансової рівно-
ваги підприємства є однією з найважливіших 
характеристик його фінансового стану, яка 
пов’язана із загальною фінансовою структу-
рою підприємства, його залежністю від креди-
торів та інвесторів.

Загальновідомим способом оцінки умов 
забезпечення фінансової рівноваги підпри-
ємства є визначення відповідності окремих 
позицій балансу вимогам «золотого правила 
фінансування» [1, с. 21; 2, с. 116]. Зміст його 
полягає в необхідності узгодження строків, 
на які мобілізуються фінансові ресурси, зі 
строками, на які вони вкладаються в реальні 
або фінансові інвестиції. «Золоте правило 
фінансування» називають також «золотим 
банківським правилом». За цим правилом 
фінансовий капітал має бути мобілізований 
на строк, не менший від того, на який цей 
капітал вкладається у необоротні та оборотні 
активи підприємства. Дотримання вимог 
«золотого правила фінансування» забез-
печує підприємству стабільну ліквідність і 
платоспроможність. Під час використання 
«золотого правила фінансування» варто 
керуватися двома умовами, які виражають 
його зміст:

– довгострокові активи/довгострокові паси- 
ви ≤ 1; 

– короткострокові активи/короткострокові 
пасиви ≥ 1.

Ще одним методичним підходом до оцінки 
умов забезпечення фінансової рівноваги, на 
нашу думку, може бути оцінка того, наскільки 
підприємство дотримується так званого 
«золотого правила розвитку підприємства, 
або «золотого правила економіки». Це пра-
вило дає змогу дійти висновків про позитив-
ний або негативний економічний розвиток 
підприємства з погляду досягнення кінцевої 
мети діяльності – отримання прибутку. Пози-
тивний економічний розвиток підприємства є 
неможливим без встановлення стану фінан-
сової рівноваги.

Зміст «золотого правила розвитку підпри-
ємства» виражається умовою: 

Тп > Тв > ТА > 100%,
де Тп – темп зростання прибутку підприєм-

ства, %; 
Тв – темп зростання виручки від продажу 

продукції (робіт, послуг), %;
ТА – темп зростання сукупних активів під-

приємства, %. 
Перша частина наведеної нерівності (ТА > 

100%) трактується як нарощення еконо-
мічного потенціалу і масштабів діяльності 
підприємства; друга частина (ТВ > ТА) – як 
необхідність забезпечення підвищення ефек-
тивності використання усіх наявних ресурсів 
підприємства; третя частина (ТП > ТВ) – як від-
носне зниження витрат виробництва й обігу 
(за рахунок того, що прибуток підприємства 
зростає швидше, ніж обсяг реалізації продук-
ції і сукупний капітал) [3, с. 373].

Оскільки стан фінансової рівноваги перед-
бачає, що грошові надходження підприємства 
дорівнюють або перевищують потребу в капі-
талі для виконання платіжних зобов’язань, то 
оцінювати рівень фінансової рівноваги під-
приємства можна на основі рівняння базової 
моделі, яка передбачає, що сума початкового 
стану ліквідних активів, виручки від реаліза-
ції продукції, надходжень від інвестиційної 
та фінансової діяльності має дорівнювати 
сумі поточних виплат у межах операційної, 
інвестиційної діяльності, розмірів погашення 
(та обслуговування) заборгованості, виплати 
дивідендів і кінцевого розміру резервів  
[4, с. 113–114].

На наш погляд, змістовною та ґрунтовною є 
методика оцінки, а точніше – визначення типу 
фінансової рівноваги підприємства, запро-
понована д. е. н. Л.А. Костирко. Ця методика 
заснована на моделюванні шістьох ситуацій 
фінансової рівноваги та умов їх реалізації. 
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Для встановлення типу фінансової рівноваги 
передбачається використання таких індикато-
рів, як ліквідність, фінансова стійкість та рен-
табельність. Основними типами фінансового 
стану підприємства з позиції його фінансової 
рівноваги за цим підходом є ідеальний стан; 
стан статичної рівноваги; стан назрівання 
фінансової кризи; фінансова криза (першого, 
другого та третього ступенів) [5].

Практичне застосування вищенаведених 
методичних підходів до оцінки умов забез-
печення та рівня фінансової рівноваги нами 
було здійснено на прикладі СТОВ «Хлібороб» 
Лебединського району Сумської області. 
У табл. 1 представлено результати оцінки 
дотримання «золотого правила фінансу-
вання» СТОВ «Хлібороб».

Встановлено, що протягом періоду дослі-
дження підприємство дотримувалося «золо-
того правила фінансування», що свідчить про 
забезпечення умов для досягнення певного 
рівня фінансової рівноваги.

Другим етапом оцінки умов забезпечення 
фінансової рівноваги є дослідження дотри-
мання підприємством «золотого правила роз-
витку підприємства». У табл. 2 представлено 
комплекс відповідних розрахованих показни-
ків. 

Очевидно, що протягом досліджуваного 
періоду має місце збільшення темпів росту 
прибутку, виручки та авансовано капіталу, що 
можна загалом оцінити позитивно. 

Далі доцільно провести співставлення 
наведених у табл. 2 показників темпів росту 
відповідно до умов «золотого правила розви-
тку» (табл. 3). 

За даними табл. 3 можемо дійти висновку 
про те, що протягом досліджуваного періоду 
виконувалася лише перша нерівність (ТА > 
100%), що вказує на нарощення економічного 
потенціалу і масштабів діяльності підприєм-
ства та заслуговує позитивної оцінки.

Друга умова (ТВ>ТА) виконується у 2015–
2016 рр., тобто у ці роки забезпечується 

Таблиця 1
Показники оцінки дотримання «золотого правила фінансування» СТОВ «Хлібороб»

Показники Роки Оцінка 
дотримання2014 2015 2016

Перший критерій: Довгострокові активи/Довгострокові пасиви ≤ 1
Довгострокові активи, тис. грн. 3916,0 8010,0 14 281,0

ДотриманоДовгострокові пасиви, тис. грн. 64 220,0 81 421,0 112 628,0
Співвідношення довгострокових 
активів і довгострокових пасивів 0,06 0,09 0,13

Другий критерій: Короткострокові активи/Короткострокові пасиви ≥1
Короткострокові активи, тис. грн. 96 255,0 137 930,0 252 946,0

ДотриманоКороткострокові пасиви, тис. грн. 35 881,0 64 462,0 154 553,0
Співвідношення короткострокових 
активів і короткострокових пасивів 2,7 2,1 1,6

Джерело: розраховано за даними звітності ф. № 1 СТОВ «Хлібороб»

Таблиця 2
Розрахункові показники оцінки дотримання «золотого правила розвитку»  

СТОВ «Хлібороб»

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення
2016 р. від 2014 р.

Прибуток від звичайної діяльності до опо-
даткування, тис. грн. 7725,0 11 959,0 22 325,0 14 600,0

Темп росту прибутку до оподаткування 
(ТП), % 53,7 154,8 186,7 133,0 п.в.

Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. 
грн. 21 004,0 38 941,0 94 386,0 73 382,0

Темп росту обсягу реалізації (ТВ), % 70,8 185,4 242,4 171,6 п.в.

Середній розмір капіталу, тис. грн. 83 371,5 123 
055,5

206 
583,5 123 212,0

Темп росту авансованого капіталу (ТА), % 125,2 147,6 167,9 42,7 п.в.
Джерело: розраховано за даними звітності ф. № 1, № 2 СТОВ «Хлібороб»
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ефективне використання усіх наявних ресур-
сів підприємства.

Третя частина «золотого правила розвитку 
підприємства» (ТП > ТВ) не виконується про-
тягом досліджуваного періоду, що зумовлено 

відставанням темпів зростання прибутку від 
темпів зростання обсягу реалізації, що зумов-
лено зростанням витрат. 

Об’єднавши всі три складники умови «золо-
того правила розвитку підприємства», зазна-

Таблиця 3
Оцінка рівня дотримання умов «золотого правила розвитку» СТОВ «Хлібороб»

Умови «золотого правила 
розвитку»

Оцінка дотримання умови «золотого правила розвитку»
2014 р. 2015 р. 2016 р.

ТА (%) > 100% 125,2 > 100
дотримано

147,6 > 100
дотримано

167,9 > 100
дотримано

ТВ (%) > ТА (%) 70,8 < 125,2
не дотримано

185,4 > 147,6
дотримано

242,4 > 167,9
дотримано

ТП (%) > ТВ (%) 53,7 < 70,8
не дотримано

154,8 < 185,4
не дотримано

186,7 < 242,4
не дотримано

Джерело: власні дослідження за даними звітності ф. № 1, № 2 СТОВ «Хлібороб»

Таблиця 4
Показники базової моделі та оцінка дотримання фінансової рівноваги  

СТОВ «Хлібороб»
Назва показника тис. грн. Назва показника тис. грн.

2014 р.

Початковий стан резервів ліквідності 16,0 Поточні виплати в межах 
операційної діяльності 62 314,0

Виручка від реалізації продукції, 
повернення авансів, цільове фінансу-
вання та ін. надходження

59 905,0
Інвестиційні витрати 19,0

Погашення заборгованості 14 341,0

Надходження від фінансової діяль-
ності 16 785,0 Кінцевий обсяг резервів 

ліквідності 32,0

Усього 76 706,0 Усього 76 674,0
Висновок: рівність базової моделі фінансової рівноваги виконується –  

76 706,0 ≥ 76 674,0
2015 р.

Початковий стан резервів ліквідності 32 Поточні виплати в межах 
операційної діяльності 82 868,0

Виручка від реалізації продукції, 
повернення авансів, цільове фінансу-
вання та ін. надходження

68 674,0 Погашення заборгованості 5019,0

Надходження від фінансової діяль-
ності 16 454,0 Кінцевий обсяг резервів 

ліквідності 6
Зміна валютних курсів 2733,0
Усього 87 893,0 Усього 87 893,0

Висновок: рівність базової моделі фінансової рівноваги виконується –  
87 893,0 = 87 893,0

2016 р.

Початковий стан резервів ліквідності 6,0 Поточні виплати в межах 
операційної діяльності 292 802,0

Виручка від реалізації продукції, 
повернення авансів, цільове фінансу-
вання та ін. надходження

292 853,0 Кінцевий обсяг резервів 
ліквідності 57,0

Усього 292 859,0 Усього 292 859,0
Висновок: рівність базової моделі фінансової рівноваги виконується –  

292 859,0 = 292 859,0
Джерело: складено за даними звітності ф. № 3 СТОВ «Хлібороб»
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чимо, що у 2014 р. має місце низький рівень 
дотримання цього правила; у 2015–2016 рр. – 
правило дотримується частково.

Таким чином, абсолютного виконання 
«золотого правила розвитку підприємства» не 
спостерігається, проте з огляду прибутковість 
підприємства умовно можна зазначити про 
позитивну динаміку його економічного роз-
витку та наявність умов забезпечення стану 
фінансової рівноваги підприємства.

Показники та результати оцінки стану 
фінансової рівноваги на основі базової моделі 
представлено у табл. 4.

Отже, за цією моделлю з позиції балансу-
вання вхідних та вихідних грошових потоків 
підприємство перебуває у стані фінансової 
рівноваги.

Визначено тип фінансової рівноваги 
СТОВ «Хлібороб» на основі моделювання 
ситуацій фінансової рівноваги за методи-
кою, запропонованою д. е. н. Л.А. Костирко 
(табл. 5). 

Отже, підприємство перебуває в ідеаль-

ному стані протягом 2014–2016 рр., який 
характеризується розширеним відтворенням 
та ефективним використанням капіталу про-
тягом досліджуваного періоду. 

Побудована матрична модель оцінки 
взаємозв’язку елементів фінансової рівно-
ваги з ліквідності та рентабельності за цією 
методикою вказує на такий фінансовий стан 
підприємства, що відповідає сталому його 
розвитку з перспективним збереженням його 
вартості (табл. 6).

Таким чином, підприємство перебуває у 
стані перспективної ліквідності та фінансової 
стійкості, сталого розвитку з перспективним 
збереженням вартості підприємства, тобто у 
стані відносної фінансової рівноваги.

Результати проведеної оцінки умов забез-
печення та рівня фінансової рівноваги на 
прикладі конкретного сільськогосподарського 
підприємства на основі різних методичних 
підходів за своїми параметричними харак-
теристиками загалом вказують на наявність 
умов для забезпечення фінансової рівноваги, 

Таблиця 5
Результати моделювання ситуації фінансової рівноваги СТОВ «Хлібороб»

Роки
Ситуація

Характеристика ситуації
Діагноз 

фінансового 
стану

Стан 
ЧА

Індикатори 
П, СК

Умови фінансової 
рівноваги

2014, 
2015, 
2016

ЧА+ П+, СК+
А – ДЗ – КЗ > CK,

ВК > СК,
П > 0

Розширене відтворення. 
Ефективне використання 
капіталу. Забезпечення 
зростання вартості підпри-
ємства.

Ідеальний 
стан

ЧА – чисті активи; П – прибуток; СК – статутний капітал; А – активи; ДЗ – довгострокові 
зобов’язання; КЗ – короткострокові зобов’язання; ВК – власний капітал; «+», «0», «–» – 
позитивне, нульове та від’ємне значення чистих активів, прибутку.

Джерело: власні дослідження за методикою Л.А. Костирко [5]

Таблиця 6
Матрична модель оцінки взаємозв’язку елементів фінансової рівноваги з ліквідності 

та рентабельності СТОВ «Хлібороб», 2014–2016 рр.

Сценарій другої фінансової 
рівноваги (з ліквідності)

Ситуація першої фінансової рівноваги  
(з рентабельності)
I. Ідеальний стан:
А – ДЗ – КЗ > CK,

ВК > СК,
П > 0

II. Стан перспективної ліквідності та 
фінансової стійкості:

ЧОК > 0,
ПФП > 0,
ГК ≥ 0.

Сталий розвиток із перспективним збереженням вар-
тості підприємства. Відносна фінансова рівновага.

ЧОК – чистий оборотний капітал; ПФП – поточні фінансові потреби; ГК – грошові кошти;  
П – прибуток; СК – статутний капітал; А – активи; ДЗ – довгострокові зобов’язання; КЗ – 
короткострокові зобов’язання; ВК – власний капітал.

Джерело: власні дослідження за методикою Л.А. Костирко [5]
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а також на досягнення певного рівня фінансо-
вої рівноваги, а саме – відносної фінансової 
рівноваги.

Висновки з цього дослідження. На нашу 
думку, всебічна та комплексна оцінка умов 
забезпечення та стану фінансової рівноваги 
може дати найбільш достовірні та об’єктивні 
результати, які сприятимуть прийняттю 
ефективних управлінських рішень у про-

цесі фінансового менеджменту, можуть бути 
використані у фінансовому плануванні та 
прогнозуванні діяльності підприємства. Пер-
спективними напрямами подальших дослі-
джень мають стати проблеми забезпечення 
та оцінки фінансової рівноваги підприємств 
з урахуванням як галузевих особливостей 
діяльності підприємств, так і організаційно-
правової форми функціонування.
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У статті досліджено теоретичні основи операцій рефінансування Національного банку України. Прове-
дено аналіз динаміки обсягів операцій рефінансування у період 2013–2016 рр. та їх впливу на стабільність 
банківської системи. Виявлено проблемні аспекти політики рефінансування НБУ та запропоновано шляхи їх 
вирішення.

Ключові слова: операції рефінансування, банківська система, облікова ставка, фінансова нестабільність, 
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Шмуратко Я.А., Стецура О.С. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТА-
БИЛЬНОСТИ

В статье исследованы теоретические основы операций рефинансирования Национального банка Украи-
ны. Проведен анализ динамики объемов операций рефинансирования в период 2013–2016 гг. и их влияния 
на стабильность банковской системы. Выявлены проблемные аспекты политики рефинансирования НБУ и 
предложены пути их решения.

Ключевые слова: операции рефинансирования, банковская система, учетная ставка, финансовая не-
стабильность, платежный кризис.

Shmuratko Y.A., Stetsura O.S. REFINANCING BANKS IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY
The theoretical bases of refinancing operations of the National Bank of Ukraine are investigated in the article. 

The analysis of the dynamics of the volume of refinancing operations in the period 2013–2016 is carried out. The 
influence on the stability of the banking system was investigated. The problem aspects of the NBU refinancing policy 
are identified and the ways of their solution are suggested.

Кey words: Refinancing operations, banking system, discount rate, financial instability, payment crisis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливості зовнішнього середо-
вища, в якому функціонує банківська система, 
вимагають від Національного банку України 
(далі – НБУ) зважених рішень для досягнення 
головної мети, яка покладена на НБУ як на 
центральний банк, а саме «сприяння забезпе-
ченню стабільності грошової одиниці України 
та фінансовій стабільності, в тому числі ста-
більності банківської системи» [1].

Відомо, що рефінансування комерційних 
банків є одним ыз провідних інструментів гро-
шово-кредитної політки, завдяки якому комер-
ційній банки здатні підтримувати достатній 
рівень власної ліквідності та ліквідності бан-
ківської системи, збільшувати обсяги кредиту-
вання, підтримувати стабільність виконання 
розрахунків між суб’єктами господарювання. 
У складних умовах, які спостерігаються в еко-
номіці України, зокрема у банківському сек-

торі, особливого значення набуває подальший 
аналіз ефективності використання операцій 
рефінансування як одного з ключових інстру-
ментів грошово-кредитної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем, пов’язаних із вивчен-
ням механізму здійснення операцій рефінан-
сування та їх впливу на стійкий розвиток бан-
ківської системи, присвячено велику кількість 
праць як зарубіжних, так і вітчизняних учених, 
серед яких варто виокремити роботи В. Кова-
ленко, Т. Косової, В. Ланового, О. Мельни-
ченко, С. Міщенко, А. Сомик та ін.

Віддаючи належне науковому доробку 
науковців, зазначимо, що подальшого дослі-
дження потребує аналіз особливостей вико-
ристання рефінансування як інструменту гро-
шово-кредитної політики в умовах фінансової 
нестабільності та пошук шляхів підвищення 
ефективності їх використання. ГР

О
Ш

І, 
Ф

ІН
А
Н

СИ
 І

 К
РЕ

Д
И

Т



702

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз операцій 
Національного банку України із рефінансу-
вання банків в умовах фінансової нестабіль-
ності та визначення ефективності їх засто-
сування як інструменту грошово-кредитної 
політики. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основою розвитку і стабільного 
функціонування економіки є наявність гнуч-
кого механізму грошово-кредитного регу-
лювання макроекономічних процесів, яке 
здійснюється центральним банком із метою 
ефективного впливу на господарську актив-
ність, темпи економічного зростання, стри-
мування інфляції та забезпечення належного 
рівня зайнятості.

Аналіз наукової літератури дав змогу дійти 
висновків, що у теорії виокремлюються два 
підходи до визначення сутності категорії 
«рефінансування» – у широкому та вузькому 
розумінні. 

У широкому розумінні рефінансування 
передбачає отримання кредитними устано-
вами позичок від різних суб’єктів, у тому числі 
й на міжбанківському ринку [7].

У вузькому розумінні рефінансування роз-
глядається як кредитування центральним 
банком кредитних установ. Так, С. Міщенко 
розглядає рефінансування банків як «інстру-
мент надання їм фінансової допомоги» [4], 
В. Стельмах визначає як «механізм управ-
ління ліквідністю банківської системи та 
регулятор грошово-кредитного ринку» [8], 
Т. Косова – як «забезпечення центральним 
банком банків додатковими резервами на 

кредитній основі, тобто запозиченими резер-
вами» [3]. Отже, зазначений підхід передба-
чає, що лише кредити центрального банку 
можуть вважатися такими, що забезпечують 
стабільність банківської системи, оскільки на 
відміну від міжбанківських кредити централь-
ного банку дають змогу банкам розпоряджа-
тися надійним джерелом грошових ресурсів.

Особливого значення операції рефінан-
сування набувають під час кризових явищ 
на грошовому ринку. Так, центральний банк 
має змогу негайно надати на кредитній основі 
ресурси тим банкам, які потребують їх най-
більше у зв’язку з незапланованим відтоком 
ресурсів, запобігаючи таким явищам, як бан-
ківська паніка. Отже, за умов суттєвих еконо-
мічних потрясінь рефінансування стає дієвим 
заходом запобігання банківській паніці. 

Таким чином, рефінансування є інстру-
ментом грошово-кредитної політики НБУ, 
використання якого підпорядковується 
загальним цілям та завданням грошово-кре-
дитної політики. Тому оцінка ефективності 
використання операцій рефінансування НБУ, 
на нашу думку, має визначатися через ана-
ліз кількісних та якісних параметрів досяг-
нення мети грошово-кредитної політики 
центрального банку, до яких варто віднести 
забезпечення стійкого розвитку банківського 
бізнесу, спроможність останнього проти-
стояти банківським кризам, забезпечення 
ліквідності банківської системи, її стабіль-
ності й довіри до неї шляхом попередження 
системного ризику. Погоджуємося з думкою 
С. Єгоричевої та С. Прасолової, що сис-
тема рефінансування, орієнтована лише на 
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Рис. 1. Обсяги кредитів рефінансування за видами операцій
Джерело: складено за даними [5] 
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забезпечення ліквідності банків без ураху-
вання потреб реального сектору економіки, 
є неефективною, а вибірковий, непрозорий 
розподіл ресурсів рефінансування, їх висока 
концентрація у незначних групах найбільших 
і державних банків, недостатній контроль з 
боку НБУ за використанням отриманих бан-
ками ресурсів можуть суттєво впливати як на 
ефективність операцій рефінансування, так і 
на безпеку банківської системи [2].

Однак, на нашу думку, варто враховувати, 
що рефінансування є досить гнучким та дина-
мічним інструментом, який має властивість 
швидко впливати на стан банківської системи 
без великих часових лагів, тому оцінка ефек-
тивності його використання має визначатися 
з огляду на особливості загального середо-
вища та вирішення оперативних, актуальних 
для конкретного часу цілей, які повинні бути 
досягнуті. 

Нами було проаналізовано динаміку обся-
гів наданих кредитів рефінансування та кіль-
кості банків, як отримали такі кредити протя-
гом 2013–2016 рр. (рис. 1).

Як свідчать наведені данні, обсяги нада-
них кредитів рефінансування почали стрімко 
зростати у 4 кварталі 2013 р., що зумовлю-
валось початком політичної та економічної 
кризи у країні. Період найбільш інтенсивної 
кредитної підтримки банківської системи при-
пав на першу половину 2014 р. та супрово-
джувався стрімким знеціненням національної 
валюти, хвилею банківської паніки, під час 
якої НБУ намагався не допустити платіжної 
кризи в умовах різкого відтоку вкладів. 

У другій половині 2014 р. кредитний потік 
в основному складався із кредитів для збере-
ження ліквідності, що надавалися на полегше-
них умовах як екстрена допомога банкам, які 
зіткнулися із загостренням проблеми відтоку 
депозитів у комерційних банках, а також із кри-
зою платежів за кредитними операціями. Таким 
чином, рефінансування як інструмент фінан-
сової підтримки банків використовувалось 
переважно для порятунку банківської системи 
у вкрай несприятливих умовах суспільно-полі-
тичної та економічної нестабільності, обмеже-
ного доступу банків України як до внутрішнього, 
так і до зовнішнього ринку капіталів. Застосу-
вання цього механізму дало змогу запобігти 
масовому банкрутству фінансових установ 
та виникненню масштабної кризи неплатежів.

Тенденції в обсягах наданих кредитів 
рефінансування змінились у 2015 р. Протя-
гом 2015 р. обсяги рефінансування значно 
знизилися. Вирішення проблеми ліквідності 
мало і неминучий негативний ефект через 
невирішені проблеми із надійністю банків. 
Врятувавши систему від тимчасового дефі-
циту грошових коштів, НБУ розпочав процес 
«очищення» банківської системи, виводячи з 
ринку ненадійні банки та адаптуючи банків-
ський сектор до нових кризових умов. Саме 
на цьому етапі з’ясувалися ризики концен-
трації кредитів рефінансування у портфелях 
банків, які виявилися неплатоспроможними. 
Так, протягом 2014 р. було відкликано ліцен-
зії 19 банківських установ, протягом 2015 р. – 
у 44, у портфелях яких були сконцентровані 
суттєві обсяги кредитів рефінансування.
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Рис. 2. Обсяги кредитного та депозитного портфелів банківської системи
Джерело: складено за даними [5]
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На початку 2016 р. обсяги рефінансування 
значно зменшилися порівняно з аналогічним 
періодом 2015 р., що, на нашу думку, свідчить 
про стабілізацію банківського сектору. Протя-
гом 2016 р. обсяги рефінансування поступово 
зростають, значною мірою за рахунок про-
ведення планових тендерів із підтримання 
короткострокової ліквідності.

Зауважимо, що на початку 2014 р. одно-
часно зі збільшенням обсягів кредитів рефі-
нансування комерційним банкам Національ-
ний банк України оголосив перехід до режиму 
плаваючого курсу національної валюти. Пере-
важання у структурі операцій рефінансування 
надкороткострокових операції «овернайт», 
на нашу думку, стимулювало і спекулятивний 
попит на валютному ринку, сприяючи стрімкій 
девальвації національної валюти.

Як уже зазначалось, однією із цілей гро-
шово-кредитної політики є стимулювання 
економічного розвитку держави, отже, одним 
із параметрів ефективності здійснення опера-
цій рефінансування є визначення їх впливу 
на активізацію банками операцій кредиту-
вання суб’єктів господарювання. На рисунку 
2 наведено обсяги кредитного та депозитного 
портфелів банківської системи України та 
динаміку зміни курсу гривні до долара США 
за аналізований період. 

Як свідчать наведені дані, протягом 2014–
2016 рр., незважаючи на значне зростання 
обсягів рефінансування з боку НБУ, кре-
дитний портфель банків залишався майже 
незмінним, проте з початку 2014 р. та до кінця 
2016 р. курс долара безперервно зростає, 
відповідно до цього гривня втрачає свою купі-
вельну спроможність, що підтверджує тезу 
щодо суттєвого спекулятивного складника у 

використанні банками ресурсів, отриманих за 
операціями рефінансування. Безумовно, таке 
твердження має бути обґрунтоване більш 
глибокими дослідженнями, проте зіставлення 
обсягів рефінансування та динаміки змін кре-
дитного портфеля вітчизняних банків свідчить 
про низьку ефективність операцій рефінансу-
вання як інструменту стимулювання еконо-
мічного розвитку. 

Щодо обсягів депозитного портфеля заува-
жимо, що за досліджуваний період порівняно 
зі змінами в обсягах кредитного портфеля 
обсяги депозитного зменшились несуттєво. 
Так, у 4 кварталі 2016 р. обсяги депозитів 
зменшилися на 312,618 млн. грн. порівняно з 
даними 1 кварталу 2014 р. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження динаміки та структури рефі-
нансування вітчизняних банків в умовах 
фінансової кризи дає змогу дійти висновку, 
що механізм підтримки банківської ліквід-
ності на основі операцій рефінансування 
банків потребує удосконалення в частині 
підвищення ефективності. Наведений ана-
ліз свідчить, що протягом 2014–2016 рр. 
політика рефінансування, яка здійснюва-
лася НБУ, була спрямована на утримання 
банківської системи від фінансового краху. 
Водночас зі зміною умов зовнішнього серед-
овища мають зміщуватися й акценти та 
пріоритети у цілях та завданнях грошово-
кредитної політики. Подальшим кроком, 
на нашу думку, має бути комплекс заходів, 
спрямованих на пожвавлення економічних 
процесів, тобто на пожвавлення кредит-
ної діяльності банків, чого можна досягти і 
шляхом підвищення ефективності операцій 
рефінансування. 
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У статті уточнено причини виникнення державного боргу, узагальнено фактори впливу на нього в тео-
ретичному та практичному аспектах та запропоновано заходи щодо удосконалення управління борговими 
процесами в державі. Результати дослідження свідчать про складність управління державним боргом і необ-
хідність забезпечення його ефективності. Це вимагає врахування значної кількості факторів впливу, якісного 
обліку, контролю та постійного моніторингу структури та динаміки державного боргу.

Ключові слова: державний борг, дефіцит державного бюджету, державні видатки, державні доходи, бор-
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Юрий С.М. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ
В статье уточнены причины возникновения государственного долга, обобщены факторы влияния на него 

в теоретическом и практическом аспектах и предложены мероприятия по усовершенствованию управления 
долговыми процессами в государстве. Результаты исследования свидетельствуют о сложности управления 
государственным долгом и необходимости обеспечения его эффективности. Это требует учета значитель-
ного количества факторов влияния, качественного учета, контроля и постоянного мониторинга структуры и 
динамики государственного долга.

Ключевые слова: государственный долг, дефицит государственного бюджета, государственные расхо-
ды, государственные доходы, долговые бумаги, долговая нагрузка.

Yuriy S.M. FACTORS OF INFLUENCE ON THE STATE DEBT OF UKRAINE
The article specifies causes of the public debt, generally it impacts on the theoretical and practical aspects and 

propose measures to improve debt management processes in the country. The survey results show the complexity 
of public debt and the need to ensure its effectiveness. This requires consideration of a large number of factors influ-
ence quality accounting, control and continuous monitoring of the structure and dynamics of public debt.

Keywords:  national debt, deficit of the state budget, government spending, state profits, promissory papers, 
promissory loading.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна економічна ситуація в Укра-
їні демонструє, що одним із вагомих чинників, 
який значно гальмує розвиток країни, є над-
мірне зростання боргового навантаження, 
залучення коштів на лише частково вигідних 
умовах поряд із неефективним та нецільовим 
їх використанням. Це перешкоджає довго-
строковому економічному зростанню та погір-
шує стан фінансової безпеки. Основними 
завданнями є пошук додаткових джерел 
покриття витрат на обслуговування держав-
ного боргу та зменшення боргового тягаря. 
Тільки ефективна боргова політика може 
підвищити рівень боргової безпеки держави, 
дасть змогу знизити розмір дефіциту Держав-
ного бюджету України та сприяти економічній 
міцності країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблематики управління 
державним боргом та факторів впливу при-
свячені праці О.В. Борисюка [3], О.Г. Захар-

ченко [4], Н.В. Зражевської [5], Г.В. Кучер [6], 
Л.П. Лондар [7,8], В.В. Панченко [9], О.О. При-
сяжнюка [10] та інших. Варто зауважити, що 
фактори впливу на формування державного 
боргу періодично трансформуються, необ-
хідно змінювати підходи щодо управління 
ним. Тому це дослідження може потребувати 
доопрацювань у майбутньому.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – уточнити причини 
виникнення державного боргу, узагальнити 
фактори впливу на нього в теоретичному та 
практичному аспектах та визначити заходи 
щодо удосконалення управління борговими 
процесами в державі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України державний борг – загальна сума 
боргових зобов’язань держави з повернення 
отриманих та непогашених кредитів (позик) 
станом на звітну дату, що виникають внаслі-
док державного запозичення [1]. ГР
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Головними причинами виникнення і зрос-
тання боргу держави є [2, с. 20]:  

– хронічний дефіцит Державного бюджету 
України; 

– перевищення темпів зростання держав-
них видатків над темпами зростання держав-
них доходів; 

– фіскальна політика, спрямована на змен-
шення податкового навантаження без відпо-
відного скорочення державних витрат; 

– розширення економічної функції держави;
– дія автоматичних стабілізаторів (циклічне 

зменшення податкових надходжень та збіль-
шення соціальних трансфертів під час еконо-
мічної кризи); 

– залучення коштів нерезидентів з метою 
підтримки стабільності національної валюти; 

– вплив політичних бізнес-циклів (надмірне 
збільшення державних видатків напередодні 
виборів з метою завоювання популярності у 
виборців).

Для більш поглибленого розкриття при-
чин виникнення державного боргу доцільно 
визначити фактори впливу на його форму-
вання. Так, Н.В. Зражевська поділяє фактори 
впливу на виникнення та зростання держав-
ного боргу на групи, такі як [5, с. 8]:

– фундаментальні – систематичний вплив 
на всю сукупність фінансових потоків держав-
ного бюджету чи значну їх частину (стійкий 
бюджетний дисбаланс, зміни політичної ситу-
ації в державі, динаміка ключових макроеко-
номічних індикаторів);

– локальні – систематичний вплив на неве-
лику групу фінансових потоків державного 
бюджету, як правило, взаємозалежних (дина-
міка цін на ключові експортовані товари, зміни 
податкових ставок, курсова політика держави 
тощо);

– випадкові – характер впливу яких на 
фінансові потоки державного бюджету нестій-
кий і найчастіше непередбачений, а також 
явища, вплив яких на державний бюджет 
носить нерегулярний характер. 

В.В. Панченко вважає, що чинники форму-
вання державного боргу можна поділити на 
зовнішні та внутрішні [9, с 14]:

– внутрішні – необхідність проведення емі-
сії національної валюти, потреба в іноземній 
валюті для проведення розрахунків, регулю-
вання валютного курсу;

– зовнішні – нав’язування кредитів іншим 
країнам та міжнародним фінансовим органі-
заціям. 

Ефективність функціонування системи 
управління державним боргом також зале-

жить від низки факторів, які впливають на 
поточні і стратегічні її завдання та дають 
можливість здійснювати вчасні й ефективні 
заходи. Г.В. Кучер вважає, що до них варто 
віднести [6, с. 45]: 

– рівень і стабільність розвитку економіки 
країни; 

– фінансову стабільність держави; 
– розвиток ринку державних боргових 

паперів;
– диверсифікованість державних боргових 

інструментів; 
– обсяги грошової та товарної маси в обігу;
– ставку позичкового процента;
– рівень інфляції та інфляційних очікувань; 
– сталість курсу національної валюти; 
– рівень «доларизації» економіки; 
– досконалість національного законодав-

ства; 
– незалежність національної боргової полі-

тики від політики кредиторів.
Дослідники Національного рейтингового 

агентства «Рюрік» [12] виділяють декілька 
ключових факторів, що викликали значне 
зростання обсягу державного боргу в 2014–
2015 рр. Серед них – політична криза; анек-
сія АР Крим і тривалий військовий конфлікт 
на сході країни; глибока економічна реце-
сія, викликана перегрупуванням економіч-
них зв’язків; фінансування за рахунок дер-
жавних запозичень дефіциту держбюджету 
тощо.

Як відомо, сукупний державний борг Укра-
їни складається із внутрішнього та зовніш-
нього прямого державного та гарантованого 
державою боргів. Внутрішні запозичення 
переважно здійснюються у національній 
валюті, а зовнішні –у доларах США, а тому на 
загальний розмір держборгу суттєво впливає 
обмінний курс гривні до долара.

Протягом останніх двох років сукупний 
обсяг державного боргу у гривневому екві-
валенті зріс майже в 2,7 раза, причому за 
2015 р. – на понад 40%, до 1571,77 млрд. грн. 

Водночас загальна сума державного боргу, 
приведена до еквіваленту іноземної валюти, 
за той самий період продемонструвала деяке 
скорочення. Так, якщо станом на 01.01.2014 р. 
загальний держборг в еквіваленті дорівнював 
$73,16 млрд., то станом на 01.01.2016 р. – 
$65,49 млрд. За 2015 р. загальна сума дер-
жавного та гарантованого державою боргу, 
приведена до доларового еквіваленту, скоро-
тилася на 6,19%.

Одним із чинників скорочення показників 
зовнішнього державного боргу було прове-
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дення реструктуризації заборгованості кра-
їни перед зовнішніми приватними кредито-
рами.

Так, у 2015 р. Міністерству фінансів Укра-
їни вдалося досягти домовленості із зовніш-
німи приватними кредиторами з приводу 
реструктуризації частини зовнішнього держ-
боргу. Серед положень вищеназваної угоди з 
реструктуризації визначено [12]:

– зниження основної суми боргу (на 20% 
або $3,8 млрд.);

– деяке підвищення відсоткової ставки 
за борговими зобов’язаннями (з 7,22% до 
7,75%);

– зміну термінів погашення боргу (терміни 
перенесені з 2015–2023 рр. на 2019–2027 рр.);

– емісію Україною нових боргових цінних 
паперів, ставка дохідності за якими прив’язана 
до темпів зростання ВВП.

Водночас деякі положення угоди чинять 
певний тиск на висхідні тенденції в українській 
економіці. Так, якщо темпи економічного зрос-
тання перевищать 3% на рік, то кредитори 
отримають 15% вартості цього зростання. 
Якщо темп зростання економіки перевищить 
4% на рік, то кредитори отримають 40% вар-
тості такого зростання.

Важливо, що названі положення вступають 
у силу тільки з 2021 р., що дає країні сім років 
на відновлення позитивних тенденцій в еко-
номіці, та діятимуть протягом 20 подальших 
років.

У тому ж 2015 р. Мінфін України повідомив 
про завершення реструктуризації зовнішнього 
боргу. Умови реструктуризації були схвалені 
для 13 серій непогашених державних і гаран-
тованих державою єврооблігацій. Операція 
включила випуск нових облігацій зовнішньої 
державної позики України.

Проте умови реструктуризації не були 
схвалені для серії облігацій зовнішньої держ-
позики, що перебувають у власності Росій-
ської Федерації, розміром $3 млрд., тер-
мін погашення яких настав у грудні 2015 р. 
та щодо яких Російська Федерація подала 
позов до Високого суду Лондона про стяг-
нення боргу.

Водночас низхідну динаміку показника 
державного боргу в іноземній валюті буде 
некоректно пояснювати винятково вдалою 
кредитною політикою уряду. У цій ситуації 
одним із ключових чинників динаміки показ-
ників держборгу є девальваційні процеси. 
У цьому контексті доцільно порівняти дина-
міку показника сукупного державного боргу, 
приведеного в еквівалентах гривні та долара 

США, з динамікою валютного курсу за відпо-
відний період.

Так, із початку 2015 р. відбувалось 
певне зменшення загального обсягу дер-
жавного боргу, приведеного в еквіваленті 
іноземної валюти. Проте важливо звер-
нути увагу на те, що показники станом на 
01.01.2015 р. подавалися Міністерством 
фінансів з огляду на курс національної 
валюти на рівні 1576,86  грн./$100. За таких 
умов обсяг внутрішнього держборгу, приве-
дений у доларовому еквіваленті, становив 
$31,0 млрд.

Протягом 2015 р. гривня втратила близько 
50% своєї вартості – станом на 01.01.2016 р. 
офіційний курс відповідав 2400,1 грн./$100. 
Перерахунок показників за новим офіцій-
ним курсом свідчить про відповідне змен-
шення загального обсягу внутрішнього 
держборгу, приведеного в еквіваленті іно-
земної валюти, – до $22,06 млрд., або на 
$8,94 млрд. Водночас обсяг внутрішнього 
боргу у національній валюті за цей період 
тільки зростав – до 529,46 млрд. грн. станом 
на 01.01.2016 р. (+40,59 млрд. грн. протягом 
минулого року) [12].

Показники зовнішнього держборгу за 
2015 р. також демонстрували зростання – на 
12% до $43,43 млрд.

Таким чином, девальвація національної 
валюти дає змогу урядові розраховуватися 
за внутрішніми боргами, що дешевшають 
разом зі зниженням курсу гривні, меншим 
обсягом валютних ресурсів, частина з яких 
була отримана від міжнародних фінансових 
організацій.

Однією з головних причин девальвації наці-
ональної валюти є скорочення валютних над-
ходжень від експорту, який є практично єди-
ним джерелом надходження валюти в умовах 
обмеженого притоку інвестицій і закритого 
боргового ринку. Підставами для такої тенден-
ції є те, що поряд із стагнаційними процесами 
у вітчизняній економіці має місце і загально-
світове зниження цін на продукцію хімічної та 
металопромисловості, сільського господар-
ства тощо, галузей, які є основними статтями 
нашого експорту. Крім того, обмеження тран-
зиту товарів через українсько-російський кор-
дон також приводить до падіння обсягів екс-
порту українських товарів.

Згідно з Програмою управління державним 
боргом на 2017 р. [11] загальні виплати за 
державним боргом, що мають бути здійснені у 
2017 р. за рахунок коштів державного бюджету, 
оцінюються на рівні 240 897,4 млн. грн., 
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з яких 70,0%, або 168 698,6 млн. грн., – 
виплати за внутрішнім боргом та 30,0%, або 
72 198,8 млн. грн., – виплати за зовнішнім 
боргом.

У 2017 р. обсяг платежів із погашення дер-
жавного боргу становить 129 559,0 млн. грн., 
з яких 98 621,0 млн. грн., або 76,1%, станов-
лять зобов’язання за внутрішнім боргом, а 
30 938,0 млн. грн., або 23,9%, – зобов’язання 
за зовнішнім боргом, з яких погашення 
зобов’язань перед МВФ – 16 836,4 млн. грн., 
перед МБРР – 7304,8 млн. грн., перед ЄБРР – 
3251,8 млн. грн.

Обсяг платежів з обслуговування держав-
ного боргу на 2017 р. прогнозується сумою 
111 338,4 млн. грн.

Найбільші за обсягами платежі з погашення 
державного боргу у 2017 р. передбачено за 
облігаціями внутрішньої державної позики 
(ОВДП) 2013 р. сумою 29 068,1 млн. грн.,  
ОВДП 2016 р. сумою 24 702,5 млн. грн., ОВД
П 2014 та 2012 рр. сумою 10 935,0 млн. грн. т
а 9212,9 млн. грн. відповідно.

Найбільшу питому вагу в обслугову-
ванні державного внутрішнього боргу про-
тягом 2017 р. матимуть виплати за ОВДП 
2014 р. сумою 23 641,7 млн. грн. та ОВДП 
2016 р. сумою 12 204,5 млн. грн. В обслу-
говуванні державного зовнішнього боргу у 
вказаному періоді найбільшу питому вагу 
матимуть виплати за ОЗДП 2015 р. сумою 
28 615,3 млн. грн., за кредитами МВФ сумою 
3375,4 млн. грн. та за кредитами МБРР 
сумою 2678,9 млн. грн.

Тільки за офіційними показниками за 
результатом 2014 р. обсяг номінального ВВП 
країни скоротився на понад 28%. Згідно з 
попередніми даними за підсумками 2015 р. 
відбулось зниження на рівні 11%. Проте з 
огляду на фізичне скорочення експорту, а 
також понад трикратну девальвацію націо-
нальної валюти, що відповідним чином дещо 
зменшило вартість частини ВВП, яка вира-
жена внутрішнім споживанням, можна гово-
рити про реальне падіння ВВП за останні два 
роки більш як наполовину.

Таким чином, за попередніми розрахун-
ками сукупний обсяг державного боргу вже 
перевищує 100% від ВВП, причому протягом 
аналізованих останніх двох років спостеріга-
ється стала тенденція до збільшення загаль-
ного розміру цього боргу у гривневому екві-
валенті. Нагадаємо, що одним із положень 
угод українського уряду з МВФ є зниження 
відношення обсягу державного боргу Укра-
їни до рівня 70% від ВВП у 2020 р. [13, с. 10].

Серед негативних явищ, пов’язаних зі 
збільшенням державного боргу, варто виокре-
мити [3, с. 122]:

– нестабільність валютних курсів, яка 
може вплинути на можливості виконання 
зобов’язань у визначені терміни;

– невідповідність валюти запозичень і 
валюти основної частини активів суб’єкта гос-
подарювання;

– неможливість виконати зобов’язання 
внаслідок ускладнень із доступом до джерел 
іноземної валюти (валютні обмеження);

– вразливість вітчизняної фінансової сис-
теми від кон’юнктури світової фінансової сис-
теми;

– низьку ліквідність світових фінансових 
ринків, що може знизити можливості щодо 
реструктуризації заборгованості.

Висновки з цього дослідження. Про-
вівши узагальнення досліджень [4; 7; 10], 
можна виокремити заходи щодо удоскона-
лення управління борговими процесами в 
державі, зокрема необхідно:

– здійснити жорсткі заходи щодо змен-
шення дефіциту НАК «Нафтогаз України», 
насамперед за рахунок збільшення обсягів 
фінансування програм підвищення енергое-
фективності та істотного посилення ефектив-
ності видатків;

– замінити рекапіталізацію за рахунок наро-
щування боргових зобов’язань держави на 
структурну оптимізацію підприємств, приве-
дення тарифів постачання реалізованої про-
дукції до економічно обґрунтованих значень;

– оптимізувати непродуктивні видатки Дер-
жавного бюджету України, передусім пов’язані 
із фінансуванням Пенсійного фонду України;

– дотримуватись економічно обґрунтова-
ного обсягу дефіциту Державного бюджету 
України;

– визначити напрями підвищення доходів 
державного бюджету, насамперед завдяки 
покращенню конкурентного середовища та 
підвищенню ділової активності вітчизняного 
бізнесу;

– внести зміни до Бюджетного кодексу 
України, за якими державні запозичення 
можуть використовуватись суто на інвести-
ційні цілі, а не на поточне фінансування;

– прийняти Закон України «Про держав-
ний борг України», який має регулювати весь 
комплекс базових питань регулювання дер-
жавного боргу;

– постійно контролювати й уникати мож-
ливих загроз і ризиків у процесі управління 
державним боргом та запобігати зростанню 
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боргового навантаження на економіку та май-
бутні покоління;

– відмовитись від запозичень через сві-
тові фінансові інститути і здійснювати пошук 
інших кредиторів, що можуть надати кредити 
на умовах, більш вигідних для нашої дер-
жави;

– розвивати внутрішній фінансовий ринок 
і змінювати акценти із зовнішніх комерційних 
позик на внутрішні, що дасть змогу мінімізу-
вати валютні ризики; 

– переглянути умови реструктуризації 
заборгованості уряду перед НБУ для недо-

пущення перетворення бюджету на інстру-
мент демонетизації економіки;

– залучати додаткові інвестиції у вітчиз-
няну економіку з метою відновлення осно-
вних фондів у пріоритетних галузях еконо-
міки.

Отже, проведене дослідження свідчить 
про складність управління державним боргом 
і необхідність забезпечення його ефектив-
ності. Це вимагає врахування значної кіль-
кості факторів впливу, якісного обліку, контр-
олю та постійного моніторингу структури та 
динаміки державного боргу.
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professional ethics in Ukraine in the context of accounting reform in accordance with the standards of Іnternational 
Financial Reporting Standards and world experience.
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for Professional Accountants.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні умови господарювання став-
лять принципово нові вимоги до інформації та 
її місця і ролі у процесі управління. Оскільки 
центральне місце в управлінській інформа-
ційній системі займає підсистема обліку, а 
вона є найбільш традиційною і не настільки 
динамічною, то зміни в ній мають бути ради-
кальними. 

Наближення стандартів обліку в Україні 
до міжнародних вносить у систему обліку 
багато нових понять. Окрім того, можливість 
застосування міжнародних стандартів вима-
гає врахування національної специфіки й 
особливостей галузевого середовища. Тому 
процес прийняття кодексу професійної етики 
бухгалтера та аудитора вимагає не простого 
формального підходу, а значної роботи з 
адаптації вітчизняної нормативно-правової 
бази з питань ведення бухгалтерського обліку 
в Україні.

Сьогодні в українському підприємницькому 
середовищі є необхідність у сучасній чіткій і 
достовірній системі бухгалтерського обліку 
й аудиту. Підприємцям необхідно володіти 
інформацією під час розподілу ресурсів і пла-
нування роботи підприємства у стратегічному 
аспекті. У сучасному бізнес-середовищі є 
гостра потреба у чіткій системі доказів того, 
що компаніям можна видавати кредити, а 
також у підтвердженні для потенційних клієн-
тів, що фінансово-майновий стан відповідає 
необхідним умовам. Високоякісні аудиторські 
перевірки також важливі для державних під-
приємств, особливо для тих із них, які можуть 
бути приватизовані.  

Прозора і надійна система облікової інфор-
мації – ключ до розкриття ринкового потенці-
алу багатьох українських підприємств. Вона 
сприяє створенню здорового ділового серед-
овища, що стимулює розвиток інновацій і дає 
можливість конкурувати на світових ринках.  БУ
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Забезпечення надійності фінансової звіт-
ності вимагає міцної регуляторної бази, що 
базується на міжнародних стандартах і вві-
брала у себе світовий досвід. Без такої регу-
ляторної бази потенціал українського бізнесу 
не зможе реалізуватися повною мірою, що 
безпосередньо пов’язано з розвитком еконо-
міки і суспільства загалом. Крім того, страж-
датиме репутація аудиторів і бухгалтерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням різних аспектів професійної 
етики бухгалтера та аудитора займалися такі 
вчені, як М. Бондар, С.Ф. Голов, В.М. Костю-
ченко, В.Ф. Палій, О.Ю. Редько, Л.В. Чижев-
ська та ін.  

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але питання норматив-
ної регламентації та контролю дотримання 
норм і положень професійної етики бухгал-
тера та аудитора, визначених Кодексом етики 
професійних бухгалтерів, потребують погли-
бленого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження стану дотримання 
та регламентації норм професійної етики бух-
галтерів та аудиторів в Україні, визначення 
світових тенденцій і досвіду з досліджуваних 
питань, пошук шляхів покращення ситуації в 
Україні у контексті реформування бухгалтер-
ського обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Професійна етика – набір правил, 
що визначає поведінку фахівця під час вико-
нання службових обов’язків, а також дотри-
мання ним норм, які відповідають чинним 
законам та іншим нормативно-правовим 
актам, професійним знанням, відносинам із 
колегами та замовниками, глибокому усві-
домленню моральної відповідальності за 
виконання професійних обов’язків. Правила 
професійної етики встановлюються для вре-
гулювання професійних відносин у площині 
моральної свідомості. Відсутність етичної 
поведінки у спілкуванні між зацікавленими 
сторонами, недотримання або ігнорування 
етичних правил приводить до виникнення 
неправомірних ситуацій, а в реаліях нашої 
країни є благодатним середовищем для роз-
витку корупції. 

Роль фахівця з обліку у цій ситуації зна-
чна. Зокрема, за даними Держаудитслужби 
України за 2017 рік [3] за результатами про-
ведених контрольних заходів на 335 підпри-
ємствах всіх форм власності виявлено фінан-
сові порушення, що привели до втрат на суму 
майже 483,8 млн. гривень. 

Таким чином, внаслідок неправомірних 
дій окремих керівників та за сприяння бух-
галтерської служби за рахунок безоплатного 
надання в оренду природних і матеріальних 
ресурсів тощо втрачено можливість отримати 
належні доходи на суму понад 270,7 млн грн., 
що становить 56,0% від загальної суми пору-
шень. Питома вага зазначених порушень 
наведена на рис. 1.

37,7%

5,5% 0,8%

56,0%

Незаконні витрати

Не за цільовим 
призначенням проведені 
витрати

Недостачі (розкрадання) 
грошових коштів і 
матеріальних цінностей

Недоотримання фінансових 
ресурсів

Рис. 1. Структура порушень, що привели  
до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, 

виявлених органами держаудитслужби  
в січні-лютому 2017 року [3]

Характерною рисою будь-якої професії є 
прийняття відповідальності перед громад-
ськістю за наслідки своєї професійної діяль-
ності. І однією з гарантій такого дотримання є 
прийняття норм професійної етики. 

Міжнародна федерація бухгалтерів (далі – 
МФБ) запропонувала Кодекс етики профе-
сійних бухгалтерів як основу етичних вимог 
до професійних бухгалтерів у кожній країні. 
Кодекс етики професійних бухгалтерів, пере-
глянутий Міжнародною федерацією бухгал-
терів у 2009 році, набрав чинності для членів 
МФБ з 1 червня 2011 року. 

Кодексом етики професійних бухгалтерів 
передбачено, що професійний бухгалтер чи 
аудитор має дотримуватися низки фундамен-
тальних принципів (рис. 2).

Документ складається із трьох частин і 
передмови. Частина А – загальне застосу-
вання кодексу Ради з Міжнародних стандартів 
етики для бухгалтерів, що входить до складу 
МФБ. Тут визначаються основоположні прин-
ципи професійної етики бухгалтерів і нада-
ється концептуальна основа, дотримання 
якої є обов’язковим для всіх представників 
професії. Частина Б присвячена професійним 
бухгалтерам-практикам (бухгалтери та ауди-
тори, які працюють у компаніях, що надають 
спеціалізовані послуги). Остання (частина В) 
надає інформацію для професійних бухгалте-
рів – практиків у бізнесі (бухгалтери, котрі пра-
цюють на підприємствах, в установах, орга-
нізаціях). Фактично друга та третя частини 
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пояснюють, як застосовувати концептуальну 
основу у практичних конкретних ситуаціях.

Така структура Кодексу характерна для 
багатьох країн, професійні організації яких є 
членами МФБ, однак є низка країн, які буду-
ють свої етичні вимоги, враховуючи менталі-
тет та національні особливості. Україна нале-
жить до першої групи, тобто Кодекс етики 
МФБ прийнятий Федерацією професійних 
бухгалтерів та аудиторів просто у перекладі. 
Однак, на наш погляд, така ситуація не зовсім 
відповідає вимогам часу, оскільки у нашої 
економічної системи є свої характерні осо-
бливості, які потребують уточнень.   

Сьогодні сфери діяльності та відповідаль-
ності сучасних бухгалтерів розширюються, 
перелік посад, які займають фахівці з обліку, 
постійно поповнюється, серед них – фінан-
сові менеджери, бухгалтери з консолідації 
звітності, бухгалтери зі звітності за МСФЗ, 
бухгалтери із цінних паперів, фахівці з управ-
лінського обліку, внутрішні аудитори. 

Безперервність відображення господар-
ських операцій та досягнення достовірної 
оцінки активів, зобов’язань і капіталу на під-
приємстві відбувається в межах функціону-
вання сформованої інформаційної системи. 
Обов’язковою умовою ведення обліку, який 
становитиме ефективну інформаційну базу 
для системи управління, є проектування такої 

ІС, що забезпечувала б усі рівні управління і 
надавала інформацію для прийняття ефек-
тивних управлінських рішень в усіх необхід-
них розрізах. 

У зв’язку з цим вважаємо, що сьогодні 
потрібне розширення змісту системи бухгал-
терського обліку через інтеграцію видів обліку 
в єдиному інформаційному середовищі. Від-
мінності у змісті та структурі інформації, яка 
використовується різними користувачами, 
можуть приводити до створення нових підсис-
тем, що означатиме розвиток системи загалом.

Аналіз практики застосування інтегрованої 
системи обліку на українських підприємствах 
свідчить про вирішення таких проблем, як:

– відміна жорсткої централізації інформа-
ції та прийняття рішень;

– використання сучасного програмного 
забезпечення, що підвищує ефективність 
роботи не лише обліковців, а й менеджменту 
загалом [1, с. 30].

У результаті інтеграції система обліку буде 
забезпечувати ефективний процес виявлення, 
вимірювання, накопичення, аналізу, підго-
товки, інтерпретації та подання інформації для 
зовнішніх користувачів, зокрема акціонерів, 
кредиторів, регулюючих і податкових органів, а 
також використання керівництвом для ефектив-
ного планування, оцінки та управління в орга-
нізації й оптимального витрачання ресурсів.

Рис. 2. Фундаментальні принципи професійної етики бухгалтерів

Фундаментальні принципи

ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНА 
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА 
НАЛЕЖНА РЕТЕЛЬНІСТЬ

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНА 
ПОВЕДІНКА

Професійний бухгалтер має бути відвертим у 
професійних та ділових стосунках

Не допускається упередженість, конфлікт інтересів, 
неналежний вплив третіх осіб

Постійне підвищення знань та навичок на рівні,
потрібному для надання компетентних професійних 
послуг; самовдосконалення

Інформація, що отримана від клієнта, є конфіденційною і 
не підлягає розголошенню третім сторонам, крім 
ситуацій, передбаченим законом

Безкомпромісне дотримання відповідних законів і 
нормативних актів та утримання від будь-яких дій, що 
дискредитують

Професійні послуги надаються згідно з відповідними 
технічними і професійними стандартами.
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Серед вимог, які зазначаються сьогодні 
у вимогах до претендентів на посаду голо-
вних бухгалтерів, – повна вища освіта, досвід 
роботи від 5 років, знання МСФЗ, сертифі-
кація АССА, AICPA, СІРА та САР, англійська 
мова (для міжнародних компаній), володіння 
сучасними програмними продуктами (SAP, 
«1С: Підприємство», і т.п.). А кваліфікаційні 
вимоги до посади головного бухгалтера, що 
затверджені на офіційному рівні, містять 
лише знання вимог вітчизняного законодав-
ства, економіки та організації виробництва. 
Цей факт зумовлює і необхідність перегляду 
вимог до облікових  посад, а також прав та 
обов’язків фахівців, які їх займають. Тобто 
перегляду також потребують кваліфікаційні 
вимоги до посад облікових працівників, які 
були затверджені багато років тому і не відпо-
відають сучасним вимогам. 

Як стверджує Саймон Нотт, член Групи 
підтримки України при Європейській комісії, 
«оскільки українські компанії прагнуть конку-
рувати на світових ринках, їм вкрай необхідні 
визнані на міжнародному рівні системи обліку, 
що забезпечують прозорість і зрозумілість, а 
також сприяють розвитку міжнародної торгівлі 

і відкриттю доступу до ринків. Україна пови-
нна прийняти найкращі міжнародні практики 
у сфері бухгалтерського обліку та аудиту так 
само, як вона реалізує реформи в багатьох 
інших областях, борючись із корупцією і праг-
нучи забезпечити економічне і соціальне від-
родження країни» [6].

Одним із шляхів у цьому напрямі, на 
нашу думку, є прийняття норм професій-
ної етики бухгалтера та аудитора на наці-
ональному рівні. Низка авторів зазначає, 
що це можливо за рахунок запровадження 
системи національної сертифікації бухгал-
терів. М. Бондар, М. Шигун зазначають, що 
в основу національної програми професій-
ної сертифікації бухгалтерів покладено три 
рівні, які враховують особливості етапів під-
готовки фахівців як на освітньому, так і на 
професійних рівнях: 

– базовий рівень – базується на засвоєнні 
професійних дисциплін фахової підготовки 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»; 

– професійний (загальний) – в основу його 
покладено професійну підготовку, що визна-
ється на рівні об’єднання професійних орга-
нізацій; 

 Таблиця 1
Концепція сертифікації бухгалтерів України

Рівень 
сертифікації

Дисципліни, отримання сертифікату за 
якими є обов’язковим

Приймання 
кваліфікаційних іспитів

Сертифікований 
бухгалтер України

Базовий рівень

1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
2. Фінансовий облік
3. Управлінський облік
4. Облік і звітність в оподаткуванні
5. Аудит та супутні послуги
6. Фінансовий менеджмент
7. Інформаційні системи
бухгалтерського обліку
8. Аналіз господарської діяльності
Професійні дисципліни базового рівня:
1. Корпоративне та господарське право 
2. Фінансова звітність підприємств за МСФЗ

На базі вищих фахових 
навчальних закладів зі 

включенням всіх учасни-
ків сертифікаційного про-
цесу до екзаменаційних 

комісій.

Професійний бух-
галтер України
Професійний 
(загальний) 

рівень

1. Консолідована звітність за МСФЗ 
2. Податковий облік у корпораціях 
3. Методика аудиту фінансової та консолідо-
ваної звітності 
4. Фінансовий аналіз 
5. Управлінські інформаційні системи 
6. Стратегічний управлінський облік 
7. Корпоративне управління 
8. Кодекс етики професійних бухгалтерів

Національне об’єднання 
професійних громад-

ських організацій у сфері 
бухгалтерського обліку 

та аудиту

Сертифікат  
аудитора

Професійний 
(спеціальний) 

рівень

Ситуаційні завдання з аудиту та відповідні 
завдання, що додатково визнаються держав-
ними регуляторами, щодо аудиторських пере-
вірок.

Аудиторська палата 
України та відповідні 

державні регулятори, що 
визначають вимоги до 

аудиторів і беруть участь 
у їх підготовці

Джерело: створено автором за даними [2]
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– професійний (спеціальний) – найвищий 
рівень сертифікації (аудитор) з визначенням 
відповідної спеціалізації, визначається Ауди-
торською палатою України та державними 
регуляторами [2].

Такий підхід авторів є досить обґрунтова-
ним і має значну перевагу в тому сенсі, що 
має достатній рівень адаптації до сучасних 
українських реалій. Крім того, вартість про-
ходження підвищення кваліфікації, складання 
іспитів та отримання сертифікату (АССА, 
ACCA (DipIFR), CAP, CIPA, IFA, IFA (DipIFR), 
CIMA, CMA, IFA) є досить високою, а в цій 
системі сертифікації передбачається поєд-
нання всіх етапів здобуття вищої та профе-
сійної освіти. Зокрема, з сертифікаційних дис-
циплін базового рівня навчання здійснюється 
у вищих навчальних закладах на безоплат-
ній основі, відшкодовуються лише витрати 
за виготовлення сертифікату та проведення 
іспиту спеціальною екзаменаційною комісією. 

Висновки з цього дослідження. Отже, 
розширення сфер діяльності та відповідаль-
ності фахівців з обліку та аудиту передбачає 
необхідність внесення змін до нормативно-
правової бази бухгалтерського обліку, що 
сприятиме повній імплементації норм між-
народних стандартів обліку в реалії укра-
їнського життя. Одним із етапів таких змін є 
впровадження національної системи сертифі-
кації бухгалтерів і аудиторів, гармонізованої із 
системою вищої освіти відповідно до вимог 
чинного законодавства та Міжнародних стан-
дартів освіти Міжнародної федерації бухгал-
терів.

Сучасний бухгалтер – це фахівець, який 
протягом усієї професійної діяльності формує 
свою репутацію, тому дотримання норм про-
фесійної етики – це обов’язок не тільки членів 
Федерації професійних бухгалтерів та ауди-
торів України, а й будь-кого, хто займає відпо-
відну облікову посаду.
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Компонентне наповнення категорії «якість» в аудиті

Бондар Ю.В.
аспірант відділу обліку та оподаткування

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

У статті розглядається питання про достатність сучасних характеристик поняття «якість» в аудиті для 
розуміння суті цієї категорії, насамперед – для потреб забезпечення контролю якості аудиторських послуг та 
розвитку його конкретних інструментів. Проаналізовано дефініції поняття «якість» у різних галузях суспільних 
наук та в аудиті, на основі чого визначено слабкість висвітлення науковцями біхевіористичного компонента 
якості аудиту. За результатами дослідження сформовано пропозиції щодо розмежування категорії «якість» 
в аудиті на формалістичний та біхевіористичний компоненти з окресленням орієнтирів розвитку останнього. 

Ключові слова: аудиторські послуги, якість аудиту, біхевіористичні аспекти якості, формалістичні аспекти 
якості.

Бондарь Ю.В. КОМПОНЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ КАТЕГОРИИ «КАЧЕСТВО» В АУДИТЕ
В статье рассматривается вопрос о достаточности современных характеристик понятия «качество» в ау-

дите для понимания сущности этой категории, в первую очередь – для целей обеспечения контроля качества 
аудиторских услуг и развития его конкретных инструментов. Проанализированы дефиниции понятия «каче-
ство» в разных отраслях общественных наук и в аудите, на основании чего определена слабость освеще-
ния учеными бихевиористического компонента качества аудита. В результате исследования сформированы 
предложения по разграничению категории «качество» в аудите на формалистический и бихевиористический 
компоненты с обозначением ориентиров развития последнего. 

Ключевые слова: аудиторские услуги, качество аудита, бихевиористические аспекты качества, форма-
листические аспекты качества.

Bondar J.V. COMPONENTS OF THE ESSENCE OF THE CATEGORY «QUALITY» IN AUDITING
In the article have been investigated the question about the adequacy of current characteristics of the term of 

“quality” in auditing for understanding of the essence of this category, first of all for the goals of providing the quality 
control and developing of its concrete instruments. There were analyzed definitions of the term “quality” in different 
spheres of the social sciences and in auditing, and on this basis there was identified the weakness of investigation 
of the behavioral component of the quality of auditing in the scientific publications. As a result of a research there 
was formed the suggestion to divide the category “quality” in auditing on formalistic and behavioral components with 
making orienteers for developing the behavioral component.

Key words: audit services, quality of audit, behavioral aspects of the quality, formal aspects of the quality. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Існування людської цивілізації нероз-
ривно пов’язане з процесами обміну суспільно 
чи індивідуально необхідними товарами і 
послугами. У наш час, коли диверсифікація 
асортименту економічних благ набула без-
прецедентних масштабів, а інформація про 
суб’єктів, які їх постачають чи надають, часто 
є обмеженою, все більшої важливості набува-
ють питання забезпечення, підтвердження та 
контролю якості цих товарів/послуг. У древні 
часи питання про якість благ піднімалося дуже 
рідко, оскільки результати людської праці 
мали загальні і зрозумілі критерії вимірності. 
Фахівці у різних сферах практичної діяльності 
дорожили своєю репутацією та власними здо-
бутками, адже від цього прямо залежав їхній 
добробут, а засоби покарання за неналежне 
виконання робіт були набагато жорсткішими, 
ніж сьогодні. На противагу цьому у сучасному 

світі питання підтвердження якості стає наріж-
ним, особливо в частині якості різноманітних 
послуг та сервісів, параметри якої є досить 
суб’єктивними. А тому важливості набувають 
питання якості результатів надання послуг 
інформаційно-консультаційного характеру, 
до яких належать і аудиторські послуги. І 
оскільки значною мірою свідчення про якість 
аудиторських послуг залежать від довіри клі-
єнта до аудитора, важливою для забезпе-
чення надання якісних аудиторських послуг 
є наявність у суб’єктів аудиторської справи 
правильних установок щодо сутності якості 
та відповідальності цих суб’єктів (насампе-
ред – особистої) за її досягнення. Отже, чим 
глибшим є розуміння категорії «якість» та 
рушійних сил, які її забезпечують у практич-
ному вимірі, тим більш дієвими та ясними ста-
ють конкретні заходи щодо її забезпечення в 
аудиті. БУ
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань, які стосуються семан-
тики поняття «якість» загалом та висвітленню 
її застосування в окремих сферах суспільної 
діяльності присвячено праці О.Я. Савченко 
[13], Т.М. Хлєбнікової [15], І. Романюка [12], 
Н.Ю. Єршової [4], Л.О. Зайцевої [5], В.С. Мар-
тиновського [9], О. Шийки [16] та інших уче-
них. Висвітленням основних аспектів сут-
ності якості в аудиті займалися Г. Тусієбаєва 
[14], М.А. Анісімова [1], В.П. Коваленко [6] та 
ін. При цьому однозначних та одностайних 
дефініцій цієї категорії науковці не дотриму-
ються. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У дослідженнях напо-
внення категорії «якість» у інших сферах сус-
пільної діяльності ця категорія розглядається 
комплексно, з урахуванням і формальних, і 
неформальних, і вимірних, і невимірних кри-
теріїв та аспектів оцінки якості. Для пояс-
нення ж змістовності цього поняття в аудиті 
застосовуються лише критеріально-стандар-
тизовані характеристики. Останнє звужує 
розуміння чинників, що впливають на якість 
аудиту, виключаючи з поля уваги біхевіорис-
тичний компонент якості. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є теоретичне 
обґрунтування двокомпонентного наповнення 
категорії якості в аудиті у формалістичному та 
біхевіористичному аспектах, що сприятиме 
розвитку дієвого контролю та стимулювання 
якості надання цих послуг. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для означення відправних точок 
дослідження варто насамперед проаналізу-
вати загальноприйняті та найбільш вживані 
і цитовані дефініції поняття «якість», у тому 
числі той зміст, який вкладають у це поняття 
знані дослідники питань теорії та практики 
аудиту.  

Так, перефразовуючи дослідника питань 
якості освіти О.Я. Савченко [13], відзначимо 
глибоку думку науковця щодо того, що якість 
будь-яких зусиль має бути похідною від цілей 
і завдань діяльності, щодо результатів якої 
проводиться оцінка та вимірювання параме-
трів якості. Під якістю автором розуміється 
передусім відповідність процесу або його 
результату певним еталонним вимогам, але 
при цьому ці вимоги мають бути чітко визна-
чені у відповідних регламентах та повинні під-
даватися виміру. Однак існує й інший аспект 
якості – особистісний, який далеко не завжди 
можна виміряти у конкретний момент часу із 

причин відсутності відповідних чітких крите-
ріїв оцінки або у зв’язку з наявністю внутріш-
нього розриву між формальними ознаками 
якості, які встановлені у відповідних стан-
дартизованих правилах, і відповідною прак-
тичною реальністю. У частині даних бухгал-
терського обліку, які є основними об’єктами 
аудиторських перевірок, для пояснення цього 
твердження приведемо простий приклад. 
Суть його полягає в тому, що сфальсифіко-
ваний первинний документ може відповідати 
всім формальним ознакам якості його скла-
дання, однак існування в ньому неправдивої 
інформації (сутнісний компонент) зводить 
всі його формальні якісні характеристики 
нанівець. А отже, для забезпечення повноти 
оцінки якості аудиту має враховуватися зна-
чно ширший набір критеріїв. 

Загалом же узагальнену характеристику 
поняття «якість» у різних сферах суспіль-
ної діяльності та в аудиті представлено у 
таблиці  1. 

Дані таблиці свідчать про те, що здебіль-
шого якість в аудиті визначається як відпо-
відність результату діяльності встановленим 
формальним критеріям. При цьому у пере-
важній більшості визначень автори апелюють 
до виконання норм законодавства України, 
Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу 
професійної етики аудиторів. Однак, як зазна-
чалося вище, навіть повне формальне вико-
нання цих вимог не є остаточною запорукою 
визнання аудиту повністю якісним. Приве-
дені на початку основного тексту статті мір-
кування О.Я. Савченко переконливо дово-
дять це, адже далеко не завжди формальні 
критерії якості (які, до речі, в частині аудитор-
ської діяльності в Україні відпрацьовані дуже 
слабко) дають повну її характеристику. 

Яскравий приклад, що підтверджує спра-
ведливість наведеного вище твердження, 
демонструють реалії системи оцінки якості 
системи шкільної освіти в Україні. Звичайно, 
між якістю освіти та якістю аудиту повну ана-
логію провести неможливо, однак усе ж певні 
міркування, справедливі для першого виду 
діяльності, є справедливими і для другого. 
Отже, в частині оцінювання факторів, які впли-
вають на якість освіти, неможливо виміряти 
традиції шкіл, емоційний стан і моральне бла-
гополуччя учнів, ступінь професійного виго-
рання педагогів тощо, але ці фактори мають 
бути враховані у загальній оцінці якості освіти. 

В аудиті має мати місце така ж картина. 
Аудиторська діяльність, по суті, в частині 
необхідності для аудиторів мати у наявності 
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Таблиця 1
Характеристики категорії «якість» у літературних джерелах

Найменування 
автора

Дефініції поняття «якість», які містяться у науковій праці 
відповідного фахівця

Дефініції категорії «якість» у різних сферах суспільного життя

Савченко О.Я. Якість – відповідність певним еталонам вимог, що визначені стандар-
тами і нормативами і можуть вимірюватися.

Хлєбнікова Т.М.

Якість – багатогранна категорія, яка за своєю сутністю відображає 
різні аспекти – філософські, соціальні, педагогічні, політичні, демогра-
фічні, економічні та інші; це сукупність властивостей, які визначають 
здатність задовольняти відповідні потреби суспільства, особистості і 
держави. Якість – ступінь відповідності конкретного результату ідеаль-
ній моделі розвитку діяльності.

Романюк І.
Якість – це постійна сукупність невід’ємних властивостей об’єкта 
дослідження, які об’єктивно становлять його відносно стійку, визна-
чену сутність.

Єршова Н.Ю. 

Якість – сукупність властивостей, ознак товарів, матеріалів, послуг, 
робіт, що характеризують їх відповідність своєму призначенню і сфор-
мульованим до них вимогам, а також здатність задовольняти запити 
і потреби користувачів. Якість – це показник, який має некількісний 
характер і вербально описує і характеризує ступінь відповідності влас-
тивостей (характеристик) досліджуваного об’єкта (предмета, процесу, 
кінцевого результату) необхідним або бажаним властивостям (харак-
теристикам), що дає змогу говорити про ступінь досягнення бажа-
ного результату. Якість – це придатність будь-чого до застосування. 
Існують два аспекти якості. Один пов’язаний з уявленням про якість 
як об’єктивну реальність, яка не залежить від існування людини. 
Інший аспект пов’язаний із тим, що ми думаємо, відчуваємо щодо цієї 
об’єктивної реальності.

Мартиновський 
В.С.

Якість розглядається як сукупність властивостей і характеристик 
об’єкта, що спрямовані на задоволення потреб споживачів. Якість – 
стан продукту, який є результатом виробництва та обігу, що забез-
печує впевненість у тому, що продукт не завдає шкоди споживачу за 
умови дотримання норм його використання.

Шийка О.

Якість є нечітким поняттям, яке важко сформулювати, а також впрова-
дити у практику. Якість є спірним поняттям. Якість є відносним понят-
тям, яке реалізується у 5 аспектах, таких як 1) філософський (якість 
є синонімом природної досконалості); 2) політекономічний (якість 
визначається загальною корисністю товару); 3) маркетинговий під-
хід (якість визначається рівнем поведінки споживача); 4) виробничий 
підхід (якість – відповідність стандарту чи специфікації, відхилення 
від норм яких є відхиленням від норм якості); 5) підхід операційного 
менеджменту (якість як мірило досконалості прирівнюється до якості 
як мірила вартості). 

Моргун І.А. 

Якість характеризується відповідністю вимогам і придатністю до вико-
ристання. Відповідність вимогам передбачає, що вимоги мають бути 
чітко визначені і не можуть бути незрозумілі й інтерпретовані некорек-
тно. Придатність до використання передбачає вимоги й очікування 
кінцевих користувачів продукту, які очікують, що наданий продукт або 
сервіс є зручним для їхніх потреб. 

Момот О.І. Якість – ступінь, в якому сукупність властивих характеристик відпові-
дає вимогам. 

Дефініції категорії «якість» в аудиті

Тусибаєва Г.

Якість – впевненість у тому, що аудиторська організація і її працівники 
проводять аудит і надають супутні аудиту послуги відповідно до вимог 
законодавчих та інших нормативно-правових актів, стандартів ауди-
торської діяльності, а також у тому, що висновки та інші звіти, надані 
аудиторською організацією, відповідають умовам конкретних завдань.
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відповідні навички і знання повторює всі ті 
процедури і передбачає наявність всіх тих 
компетенцій, якими мають володіти про-
фесійні бухгалтери. Водночас з огляду на 
перевантаженість законодавства (особливо 
у сфері підприємництва, обліку й оподат-
кування) та наявність значної диверсифі-
кації видів підприємницької діяльності, що 
накладає відбиток і на особливості ведення 
бухгалтерського обліку, будь-якому бухгал-
теру надто складно бути «майстром-універ-
салом», тобто бути обізнаним у тонкощах 
обліку у всіх без винятку сферах (як галу-
зевих, так і тих, що стосуються конкретних 
об’єктів бухгалтерського обліку). Ці твер-
дження застосовні й до аудиторів. Водночас 
наявні критерії оцінки якості аудиторських 
послуг, у тому числі в частині етичних вимог, 
носять узагальнений характер. А тому якість 
аудиту має визначатися не тільки формаль-
ними ознаками повноти виконання аудитор-
ських процедур із належною професійною 
прискіпливістю, але й відповідністю досвіду 
і кваліфікації конкретних виконавців ауди-
торських робіт особливостям галузі, підпри-
ємство якої перевіряється, та особливостям 
обліку відповідних об’єктів, на які відповідно 
до плану перевірки він звертає свою про-
фесійну увагу. Адже саме якість підготовки 
аудитора та його залученість до відповід-
ного проекту є справжнім ядром та запору-

кою успіху аудиторської перевірки. Інакше 
кажучи, майбутнє якісних аудиторських 
послуг в Україні – становлення когорти 
аудиторів, які матимуть спеціалізацію на 
конкретному вузькому наборі об’єктів обліку 
у відповідних галузях, з особливостями 
діяльності яких вони обізнані. 

Однак сьогодні в Україні, на жаль, питанням 
якості саме в частині особистої професійної 
та моральної підготовки аудиторів увага при-
діляється лише декларативно. Про це свід-
чить і зміст нормативних документів, які при-
ймаються Аудиторською палатою України як 
такі, що будуть сприяти розвитку аудиторської 
діяльності. Так, Концепцією діяльності Ауди-
торської палати України на 2016–2017 роки, 
затвердженою рішенням Аудиторської палати 
України від 26.05.2016 р. № 325/8 [7], встанов-
лено такі пріоритети її діяльності, як: 

– забезпечення безперервного функціо-
нування системи регулювання аудиторської 
діяльності;

– укладання фундаменту нової системи 
регулювання аудиторської діяльності;

– забезпечення еволюційності переходу 
від національної системи регулювання до 
міжнародної;

– мінімізація ризиків можливої некомпе-
тентності нових персоналій у системі регулю-
вання, що відповідає вимогам європейського 
законодавства у сфері аудиту.

Анісімова М.А.

Якість аудиту визначається його відповідністю вимогам аудиторських 
стандартів та інших нормативних актів. Їх виконання забезпечує впев-
неність користувачів у прийнятній якості аудиторських послуг і ство-
рює основу для довіри до висновку аудитора. Якість аудиту – також 
його відповідність прихованим потребам клієнтів. 

Василюк М.М. Якість – дотримання стандартів аудиту та норм професійної етики 
аудиторів.

Лубенченко О.Е. 

Якість аудиторських послуг – системне дотримання реальної про-
фесійної незалежності, вимог чинного законодавства та стандартів 
аудиту, Кодексу професійної етики і професійної діяльності у сфері 
аудиту. 
Якість – максимальне задоволення інформаційних потреб користува-
чів результатами виконаних аудитором робіт, послуг та супутніх робіт 
відповідно до інтересів власника, суспільства та конкретного замов-
ника в межах чинного законодавства України, стандартів аудиту та 
Кодексу професійної етики аудиторів.

Даниленко О. 

Якість – комплексна обробка аудитором власних досліджень, нових 
досягнень наукової думки з особливостями практичного досвіду кон-
кретного підприємства, яке перевіряється, що забезпечує створення 
якісного продукту – викладеного у надзвичайно стислій і лаконічній 
формі обґрунтованого висновку у вигляді порад, оцінок, пояснень, 
висновків, рекомендацій у суворій відповідності до чинного законодав-
ства. 

Джерело: складено автором за [2; 3; 4; 8; 9; 10, с. 13;11; 12; 13; 15; 16]

Продовження таблиці 1
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Із числа цих пріоритетів біхевіористичного 
компоненту якості аудиту стосується лише 
останній із них, але він торкається винятково 
регуляторного апарату самої Аудиторської 
палати. Іншими словами, в Україні сьогодні 
продовжує приділятися більша увага розви-
тку нормативних регламентів, а зусилля щодо 
забезпечення професійної компетентності 
аудиторів як стрижня якості їхніх послуг, у 
тому числі в галузевому розрізі, залишаються 
мінімальними. 

Втім, у результативній частині Концепції 
все ж задекларовано певні кроки щодо підви-
щення професіоналізму аудиторів, які стосу-
ються:

 – зміни порядку сертифікації осіб, які мають 
намір займатися аудиторською діяльністю; 

 – зміни порядку удосконалення професій-
них знань аудиторів;

 – зміни порядку організації контролю якості 
аудиторських послуг та здійснення дисциплі-
нарних проваджень.

У частині змін порядку сертифікації 
передбачається відокремлення Аудитор-
ської палати від адміністрування кваліфі-
каційних іспитів та недопущення завищеної 

складності завдань на них (що вже є дещо 
суперечливими положеннями, оскільки 
останнє передбачає контроль Палати за 
діяльністю укладачів запитань на іспити). 
Однак при цьому ніяким чином не вирішу-
ється питання професійної компетентності 
аудиторів у питаннях аудиту в окремих галу-
зях національної економіки, що залишає 
статус процесу сертифікації лише загально-
кваліфікаційним.

Щодо порядку удосконалення професій-
них знань аудиторів Аудиторською палатою 
передбачаються такі кроки, як:

– ліквідація умов функціонування монопо-
лій у будь-якому вигляді; 

– створення ефективного конкурентного 
середовища для Центрів, що здійснюють 
підготовку аудиторів до контрольного тесту-
вання;

– створення конкурентного середовища на 
розроблення навчально-методичного забез-
печення та комплектів тестів до програм 
постійного удосконалення професійних знань 
аудиторів;

– зменшення фінансового навантаження 
на аудиторів.

Рис. 1. Запропоноване теоретичне розмежування категорії якості в аудиті
Джерело: власна розробка автора
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Однак, по-перше, ці кроки не мають кон-
кретики, й існує великий сумнів, що вони 
будуть реалізовані не те що повністю, а хоча 
би частково. По-друге, вони носять радше 
адміністративний, ніж сутнісний характер, 
адже Аудиторською палатою не встанов-
лено критеріїв, за рахунок яких будуть від-
биратися найкращі центри професійного 
навчання та який набір знань і навичок 
мають отримати аудитори для того, щоби 
можна було заявляти про те, що ціль підви-
щення їхньої кваліфікації була досягнута. І 
знову наголошуємо на тому, що особливості 
аудиту в галузях ці програми не враховують, 
що ставить під сумнів реальність тези про 
достатність зусиль аудиторської палати в 
частині забезпечення та контролю профе-
сійної компетентності аудиторів як нефор-
мальної основи довіри до інституту аудиту 
з боку суспільства. 

Щодо порядку організації контролю якості 
аудиторських послуг та здійснення дисци-
плінарних проваджень зусилля Аудиторської 
палати в межах Концепції мають реалізува-
тися через:

 – створення інститутів незалежного кон-
сультування та забезпечення умов для їхнього 
ефективного функціонування на конкурентно-
рівних умовах;

 – впровадження у процес дисциплінарних 
проваджень механізму «захисник – обвину-
вач».

Ці задекларовані зусилля щодо контролю 
якості також не репрезентують того аспекту 
якості аудиторських послуг та потреби її 
забезпечення саме в цьому ключі, який зале-
жить від поведінки, мотивації та професіона-
лізму аудиторів. 

Засобом подолання цих формалістичних 
тенденцій на теоретичному рівні є погли-
блення категорії «якість» в аудиті шляхом 
детермінування її компонентів – формалістич-
ного та біхевіористичного складників (рис.  1). 

Звичайно, таке розмежування не буде 
миттєвою та універсальною панацеєю для 
забезпечення якості аудиту. Можливо, про-

йде не одне покоління, поки в головах ауди-
торів та суб’єктів, відповідальних за навчання 
аудиторській справі, зміниться відношення 
до вчення про те, що стрижнем якості ауди-
торських послуг є виконання суто зовнішньо-
формальних кваліфікаційних вимог. Однак 
сучасну аудиторську спільноту, в тому числі 
в кореневій її ланці – освітній, варто орієнту-
вати на те, що стрижнем якості аудиторських 
послуг є насамперед неформальні інститути 
«в головах» аудиторів, які визначають їхню 
кваліфікацію, компетентність та відповідаль-
ність не лише на рівні держави, але й на рівні 
власної самоорганізації.  

Висновки з цього дослідження. Поняття 
якості аудиторських послуг у теорії та прак-
тиці аудиту зводиться до відповідності 
результатів аудиторських перевірок вста-
новленим аудиторським стандартам. Вихо-
дячи з державних регламентів та практики 
контролю якості діяльності аудиторів, можна 
констатувати, що він має винятково форма-
лізовані ознаки, оскільки завершується пере-
віркою повноти оформлення аудиторської 
робочої документації. При цьому контролю 
якості підготовки аудиторів як біхевіористич-
ної основи для якісного надання аудитор-
ських послуг увага приділяється винятково 
в частині питань підтвердження кваліфікації 
сертифікованих аудиторів, причому без ура-
хування галузевої специфіки їхньої роботи. 
Для створення теоретичного підґрунтя роз-
витку контролю якості аудиторських послуг 
у статті запропоновано розмежування кате-
горії «якість в аудиті» на формалістичний та 
біхевіористичний складники. У рамках цього 
розмежування підтвердження формалістич-
ного складника якості в аудиті відбувається 
за чинними регламентами контролю якості 
аудиторських послуг і стосується результа-
тивних задокументованих показників роботи 
аудиторів, а контроль біхевіористичного ком-
понента якості здійснюватиметься в аспекті 
підтвердження кваліфікації та підвищення 
професійної компетентності аудиторів, у 
тому числі в галузевому розрізі. 
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У статті досліджено теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо організації обліку 
доходів у бюджетній установі. Розкрито сутність категорії «доходи» бюджетної установи відповідно до нор-
мативної бази та наукових праць. Висвітлено проблеми обліку доходів бюджетної установи в результаті за-
конодавчих змін. Проведено порівняльну характеристику чинних в Україні нормативно-правових документів 
з обліку доходів бюджетних установ та нормативної бази за міжнародною практикою. Запропоновані шляхи 
удосконалення організації обліку доходів бюджетних установ.

Ключові слова: бюджетна установа, бюджетні асигнування, облік доходів.

Гильорме Т.В., Лень А.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В статье исследованы теоретико-методологические положения и практические рекомендации по орга-
низации учета доходов в бюджетном учреждении. Раскрыта сущность категории «доходы» бюджетного уч-
реждения в соответствии с нормативной базой и научными работами. Освещены проблемы учета доходов 
бюджетного учреждения в результате законодательных изменений. Проведена сравнительная характери-
стика действующих в Украине нормативно-правовых документов по учету доходов бюджетных учреждений и 
нормативной базы в соответствии с международной практикой. Предложены пути совершенствования орга-
низации учета доходов бюджетных учреждений.  

Ключевые слова: бюджетное учреждение, бюджетные ассигнования, учет доходов. 

Hilorme T.V., Len A.V. ORGANIZATION OF INCOME ACCOUNTING OF STATE-FUNDED INSTITUTIONS IN 
THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE CHANGES

The article explores theoretical and methodological provisions and practical recommendations about organiza-
tion of accounting of earnings in the public institution. The essence of the category of "earnings" of a public institu-
tion is revealed in accordance with the regulatory framework and scientific works. The problems of accounting of 
earnings of a budget organization as a result of legislative changes are covered. The comparative analysis of the 
regulatory and legal documents of accounting of earnings of budgetary institutions acting in Ukraine and regulatory 
framework for international practice was conducted. The ways to improve the organization of accounting of earnings 
of public institutions are suggested.  

Keywords:  public institution, budgetary allocations, accounting of earnings.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах інформаційного суспіль-
ства поняття доходу набуло великого зна-
чення та широкого дискурсу у працях нау-
ковців та дослідників, але економічний зміст 
та класифікація для цілей бухгалтерського 
обліку повинні відповідати потребам всіх 
користувачів інформації. Існують досить 
суттєві відмінності між бухгалтерським облі-
ком доходів бюджетних установ та обліком 
результатів діяльності підприємств недержав-
ного сектору. Усі питання, що пов’язані з осо-
бливостями обліку доходів бюджетних уста-
нов та відображенням результатів виконання 

кошторисів, раціонального та ефективного 
використання коштів, є актуальними в умовах 
законодавчих змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні дослідженням проблем системати-
зації інформації з обліку, контролю та аналізу 
діяльності установ державного сектору та 
розроблення рекомендацій з метою удоскона-
лення системи бюджетного обліку присвячено 
багато наукових праць. Так, представниками 
континентальної та американських науко-
вих шкіл (Ш. Бланкарт, Р. Масгрейв, У. Уотс, 
Ч. Тіб, Х. Циммерман) розглянуто методичні 
питання організації обліку доходів бюджетних БУ
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установ, зокрема класифікаційні ознаки, доку-
ментальне забезпечення тощо. Серед вітчиз-
няних науковців, які займаються проблемами 
організації обліку бюджетних установ, можна 
виділити таких як П.Й. Атамас, Р.Т. Джога, 
Ф.Ф. Бутинець, О.О. Левицька, І.І. Легко-
ступ, В.І. Лемішовський, С.В. Свірко та багато 
інших. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тео-
ретико-методологічних положень та прак-
тичних рекомендацій щодо організації обліку 
доходів у бюджетній установі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Реформи в бухгалтерському обліку 
бюджетних установ, що стосуються обліку 
доходів, почалися зі спроби сформувати нові 
підходи до їх визнання, оцінки та класифіка-
ції. Однак зазначеного удосконалення мето-
дології бухгалтерського обліку доходів уста-
нов державного сектору було недостатньо, 
тому виникла потреба подальших змін, кін-
цевою метою яких було розроблення єдиних 
методологічних засад бухгалтерського обліку 
та звітності.

Бюджетні установи мають змогу займа-
тися різноманітними видами діяльності, як 
і інші установи недержавного сектору. Але 
існує основна відмінність між ними: бюджетні 
установи засновуються не для отримання 
прибутку в результаті своєї діяльності, а для 
досягнення показників, що зазначаються в 
планах чи кошторисах на бюджетний період, 
та для виконання завдань і функцій, що відо-
бражаються у статуті.   

Значення категорії «дохід» щодо бюджет-
ної установи має суттєві відмінності від її 
застосування щодо підприємств недер-
жавного сектору. Це легко можна пояснити 
існуванням значних розбіжностей в умовах 
їхнього функціонування. Визначення доходу 
присутнє у праці О.О. Левицької у значенні 
асигнувань, отриманих із державного й міс-
цевих бюджетів та генерованих бюджетною 
організацією [1]. 

Водночас В.І. Лемішовським була висунута 
думка щодо діяльності бюджетних установ, 
яка може проводитися у результаті фінансу-
вання, що надходить із відповідно держав-
ного та/або місцевого бюджету у вигляді без-
поворотних надходжень [2].  

С.В. Свірко розглядає доходи бюджетної 
установи у вигляді надходжень грошових 
коштів, що отримуються установою за раху-
нок державних коштів, з метою виконання 
кошторису доходів та видатків [3]. 

Залежно від джерел утворення доходи 
можна поділити на два види, такі як доходи за 
обмінними операціями та доходи за необмін-
ними операціями. 

Оскільки бюджетна установа не має влас-
них оборотних коштів, то всі свої видатки 
вона покриває за рахунок бюджетних асигну-
вань та власних надходжень. Із прийняттям 
у 2017 році нових положень набрала сили 
нова класифікація доходів бюджетних уста-
нов, а також відбулася велика кількість змін, 
що пов’язані з обліком доходів установ дер-
жавного сектору. Зараз усі питання, що вини-
кають у процесі їх обліку, регламентуються 
Національним положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку в державному секторі 124 
«Доходи» [4].   

Таким чином, за класифікацією із цього 
П(С)БО доходи в бухгалтерському обліку 
поділяються на доходи від обмінних та необ-
мінних операцій. Під необмінними операціями 
розуміються операції, які не передбачають 
передачу активів, послуг в обмін на отрима-
ний дохід або активи, проте існує можливість 
виконання певних умов. Господарські опера-
ції з продажу або купівлі активів в обмін на 
грошові кошти, послуги, інші активи чи пога-
шення зобов’язань називаються обмінними 
операціями. 

Відповідно до класифікації доходів, наве-
деної в П(С)БО у державному секторі 124 
[4], до складу обмінних операцій входять 
бюджетні асигнування, доходи від надання 
послуг чи виконання робіт, доходи від продажу 
(доходи від операцій з капіталом, доходи від 
продажу нерухомого майна), доходи від від-
сотків, роялті, дивідендів та інші.

Доходи від необмінних операцій містять 
податкові надходження, неподаткові надхо-
дження (збори та платежі), трансферти та 
кошти, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та 
від інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів, надходження до державних 
цільових фондів, зобов’язання, що не потре-
бують погашення.   

Таким чином, особливої різниці у тракту-
ванні категорії «дохід» у працях розглянутих 
вчених не існує, оскільки кожний із них ото-
тожнював її із надходженням фінансування з 
бюджету. 

Однак розбіжності щодо трактування 
доходу бюджетних установ можливо дифе-
ренціювати відповідно до міжнародної прак-
тики. Так, у Міжнародному стандарті бух-
галтерського обліку 9 «Дохід від обмінних 
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операцій» [5] наводиться таке визначення 
доходу: «валові надходження економічних 
вигід або потенціалу корисності протягом 
звітного періоду, коли чисті активи/власний 
капітал зростають у результаті цього надхо-
дження, а не в результаті внесків власників». 
Проте варто звернути увагу на те, що суми, 
які збираються представником органу дер-
жавної влади чи іншої урядової організації, не 
належать до економічних вигід чи потенціалу 
корисності, що залучаються до суб’єктів гос-
подарювання, оскільки це не приводить до 
приросту активів або зменшення зобов’язань, 
тобто такі надходження мають вилучатися зі 
складу доходів.

Головними нормативно-правовими актами, 
що регулюють організацію обліку у бюджет-
ній установі, є Бюджетний кодекс України та 
Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні». Проте не менш 
важливе значення в діяльності установ дер-
жавного сектору має використання плану 
рахунків бухгалтерського обліку та інструкції 
з його застосування, форм регістрів синтетич-
ного та аналітичного обліку, типових корес-
понденцій рахунків та іншого. 

Отже, визначення, що наводяться, не фор-
мулюють єдиної думки щодо трактування 
поняття доходу в бюджетних установах. А в 
контексті нещодавніх законодавчих змін, що 
мали наблизити український бухгалтерський 
облік до міжнародних стандартів, це питання 
потребує нагального вирішення, оскільки 
досить проблематично організовувати облік 
доходів, спираючись на міжнародні стан-
дарти, при цьому визначення цього об’єкта не 
є уніфікованим. 

Фінансування установи має здійснюватися 
з дотриманням певних принципів. Першо-
черговим є цільове використання бюджетних 
асигнувань, що означає витрачання коштів 
винятково за їхнім призначенням, яке зазна-
чене у кошторисі бюджетної установи. Необ-
хідно також зазначити, що фінансування 
здійснюється тільки в межах відповідного 
асигнування, затвердженого в кошторисі. 
Важливим принципом у діяльності уста-
нови бюджетного сектору є безповоротність 
бюджетних асигнувань – кошти з держав-
ного чи місцевого бюджетів надходять для 
покриття видатків установи, необхідних для 
її утримання, і поверненню не підлягають. 
Також існує принцип безоплатності, тобто 
установа не має сплачувати будь-які відсотки 
за користування бюджетними коштами, що 
надійшли в межах затвердженого кошторису. 

Не менш важливим є загальноекономічний 
принцип досягнення максимального ефекту 
за мінімальних витрат.   

Державна казначейська служба України на 
підставі спеціального розпорядження зара-
ховує кошти на рахунки бюджетної установи, 
яка має протягом наступного робочого дня 
передати до цієї служби розподіл асигнування 
за кодами економічної класифікації видат-
ків (КЕКВ) та за спрямуванням цих коштів до 
розпорядників другого рівня чи одержувачів 
бюджетних коштів у разі їх наявності. Бухгал-
терський облік доходів передбачає відкриття 
певних рахунків у Плані рахунків бухгалтер-
ського обліку бюджетних установ. 

Веденням бухгалтерського обліку, здій-
сненням управління виконанням кошторису 
доходів та видатків, а також складанням звіт-
ності бюджетної установи займається бухгал-
терія як самостійний структурний підрозділ. 
При цьому відповідно до законодавства виді-
ляють такі організаційні форми обліку в уста-
новах державного сектору, як бухгалтерію при 
окремих установах та централізовану бухгал-
терію. Самостійна бухгалтерія, як правило, 
застосовується у великих установах, напри-
клад у вищих навчальних закладах, лікарнях 
чи науково-дослідних інститутах, тоді як цен-
тралізована бухгалтерія є найпоширенішою 
формою організації обліку, її застосовують 
міністерства, відомства та їхні управління за 
відомчою або міжвідомчою ознаками.   

Реформування бухгалтерського обліку 
установ державного сектору бере свій поча-
ток із прийняття Кабінетом міністрів Укра-
їни Постанови «Про затвердження Стратегії 
модернізації системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі на 2007–2015 роки» 
[6]. Необхідність прийняття цієї Постанови 
зумовлена нечітким законодавчим визначен-
ням методів ведення бухгалтерського обліку 
щодо установ державного сектору; веденням 
обліку виконання державного й місцевого 
бюджетів із використанням касового методу, а 
деколи і методом нарахування; консолідацією 
звітності про виконання бюджетів одночасно 
головними розпорядниками коштів та орга-
нами ДКСУ, що приводило до подвійних втрат 
часу і ресурсів, та іншим. Внаслідок цього було 
прийнято рішення про розроблення системи 
обліку, яка б відповідала міжнародним стан-
дартам, а також давала би змогу уніфікувати 
організаційне та інформаційне забезпечення 
бухгалтерського обліку в державному секторі.

З 1 січня 2017 року набрали чинність 
нові Положення (стандарти) бухгалтер-
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ського обліку в державному секторі. Сьо-
годні питання, що стосуються обліку дохо-
дів бюджетних установ, регулюються НП(С)
БОДС 124 «Доходи» [4]. Цей стандарт міс-
тить інформацію щодо методологічних засад 
формування в бухгалтерському обліку даних 
щодо доходів від обмінних та необмінних опе-
рацій установ державного сектору, щодо кла-
сифікації доходів та їх визнання й оцінки.  

Однак, незважаючи на те, що національний 
стандарт обліку доходів бюджетних установ 
розроблявся на базі відповідних міжнародних 
стандартів, таких як МСБОДС 9 «Дохід від 
операцій обміну» [5] та МСБОДС 23 «Дохід 
від необмінних операцій (податки та транс-
ферти)» [7], певні відмінності між ними існу-
ють. Перша відмінність полягає у тому, що 
за міжнародною практикою облік доходів 
бюджетної установи ведеться із застосуван-
ням двох стандартів, тоді як національний 
стандарт поєднує у собі відомості з обліку 
доходів за обмінними та необмінними опера-
ціями.

Введення у дію НП(С)БОДС 124 «Доходи» 
[4] привело до застосування нової терміноло-
гії («доходи від обмінних операцій», «доходи 
від необмінних операцій»), розширення 
складу доходів державного сектору, визна-
чення умов визнання кожного з цих видів 
доходів, розкриття оцінки доходів державного 
сектору; до цього всі ці питання не знаходили 
відображення у жодному законодавчому акті 
для установ державного сектору. 

Незважаючи на те, що бюджетні установи 
являють собою неприбуткові організації, 

вони все одно є суб’єктами господарювання, 
а тому мають проводити свою діяльність у 
межах загального правового поля. Однак 
установам бюджетного сектору нерідко дово-
диться зіштовхуватися із проблемами, викли-
каними недостатньо структурованим право-
вим полем, що не враховує всіх особливостей 
діяльності таких установ. Бюджетні установи 
є невід’ємним учасником бюджетного процесу 
країни, що пов’язано зі складанням, розгля-
дом, затвердженням, виконанням та контр-
олем за виконанням бюджетів різних рівнів. 
Такі установи у процесі своєї діяльності здій-
снюють перерозподіл фінансових ресурсів 
країни, а також виступають одночасно у ролі 
як отримувачів, так і постачальників ресурсів.  

Зарубіжна практика обліку в бюджетних 
установах передбачає чотирирівневу систему 
регулювання бухгалтерського обліку та звіт-
ності, що цілком може використовуватися й 
у нашій країні. Схема цієї системи, пристосо-
вана до сучасних реалій України, наведена на 
рис. 1.

Бюджетні установи у процесі своєї діяль-
ності керуються досить різноманітною зако-
нодавчою базою, починаючи від загально-
господарських нормативних документів, 
затвердженням яких займаються Верховна 
рада України, Кабінет міністрів України, інші 
міністерства та відомства, і закінчуючи вузь-
коспеціалізованими, що притаманні лише для 
бюджетних установ і затверджуються ДКСУ.

Тому існує певна специфіка під часу опису 
нормативно-правової бази, що здійснює регу-
лювання обліку будь-якої установи держав-

Рис. 1. Схема ієрархічних рівнів нормативного забезпечення обліку 
бюджетних установ 

Джерело: складено авторами на основі [8]

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Конституція України, Закони України, Укази 
Президента України, Постанови Кабінету Міністрів 
України

П(С)БО, нормативні документи Міністерства фінансів
України, Державної служби статистики України, 
Державної казначейської служби, Державної 
фіскальної служби України, НБУ та інших 

Нормативні акти, інструкції, методичні рекомендації, 
вказівки, листи міністерств і відомств

Робочі документи, що формують облікову політику в 
установі, регістри бухгалтерського обліку, плани 
робочих рахунків, форми нефінансової звітності
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ного сектору. Таким чином, основним орга-
ном, що здійснює розроблення нормативного 
забезпечення для бюджетних установ, є ДКСУ, 
до основних функцій якої належить встанов-
лення єдиних вимог щодо порядку ведення 
бюджетного бухгалтерського обліку, а також 
розроблення відповідних нормативних актів.

У статті 95 Конституції України визначено 
загальні основи формування бюджетної сис-
теми, відповідно до яких процес розподілу 
суспільного багатства між населенням та регі-
онами має здійснюватися шляхом застосу-
вання таких принципів, як справедливість та 
неупередженість [9]. 

Бюджетні установи, як і інші підприємства, 
у процесі своєї діяльності використовують 
основні принципи ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, що 
зазначені в Законі України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» 
[10].

Законом про Державний бюджет України 
визначається розмір доходів, що може бути 
отриманий бюджетними установами, у вигляді 
бюджетних асигнувань для покриття видатків, 
що передбачені кошторисом. Процес скла-
дання бюджету здійснюється із застосуван-
ням принципу збалансованості.

Як уже зазначалося, застосування міжна-
родної практики до вітчизняних реалій не обі-
йшлося без виникнення певних розбіжностей, 
порівняльну характеристику яких наведено в 
таблиці 1.

Відмінності між НП(С)БОДС 124 «Доходи» 
[4] та МСБОДС 23 «Дохід від необмінних 
операцій (податки та трансферти)» [7], що 
стосуються сфери застосування та методу 
визначення доходів від необмінних операцій, 
є такими самими, як і між НП(С)БОДС 124 
та МСБОДС 9. До цього можна додати, що 
існують розбіжності щодо складу доходів від 
необмінних операції, що зазначаються у цих 
документах.

Таким чином, для подолання розбіжнос-
тей вважаємо необхідним розробити НП(С)
БО в державному секторі окремо для дохо-
дів за обмінними та необмінними операціями. 
Це сприятиме гармонізації бухгалтерського 
обліку доходів із міжнародною практикою.

Також сьогодні відсутні первинні документи 
з обліку доходів, що унеможливлює ведення 
ефективної роботи бухгалтерської служби 
бюджетної установи. Меморіальні ордери та 
картки аналітичного обліку були розроблені 
на основі застарілої законодавчої бази та 
Плану рахунків бухгалтерського обліку в дер-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика МСБОДС 9 та НП(С)БОДС 124 

№ 
з/п Ознака МСБОДС 9 «Дохід від обмінних 

операцій» [5] НП(С)БОДС 124 «Доходи» [4]

1. Сфера  
застосування

Цей стандарт застосовують органі-
зації, що займаються складанням 
та поданням фінансової звітності 
за методом нарахування.

Цей стандарт має застосовуватися  
суб’єктами бухгалтерського обліку 
в державному секторі.

Норми цього стандарту розповсю-
джуються на доходи, що виникли в 
результаті обмінних операцій.

Норми цього стандарту розповсю-
джуються на доходи, що виникли в 
результаті обмінних та необмінних 
операцій.

2.
Склад доходів 
від обмінних 

операцій

До складу доходів від обмінних 
операцій входять доходи від 
надання послуг, продажу товарів, 
використання іншими сторонами 
активів установи, що приносять 
відсотки, роялті та дивіденди.

До складу доходів від обмінних 
операцій входить бюджетне асиг-
нування; доходи від надання 
послуг, продажу нерухомого 
майна; доходи від відсотків, роялті 
та дивідендів; інші доходи від 
обмінних операцій.

3.
Метод визна-
чення доходів 
від обмінних 

операцій

Для обліку доходів від обмінних 
операцій використовується метод 
нарахування.

У бухгалтерському обліку доходи 
від обмінних операцій можуть відо-
бражатися в момент їх здійснення 
(метод нарахування), а операції, 
що пов’язані з фінансуванням 
бюджетної установи – в момент 
зарахування коштів з одночасним 
відображенням боргу (касовий 
метод).

Джерело: складено автором на основі джерел [4–5]
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жавному секторі. Оскільки починаючи з 2017 
року набули чинності нові положення, а отже, 
і план рахунків, то ці документи потребують 
неодмінного перегляду. 

Раніше існувала Інструкція, яка чітко 
давала змогу віднести відповідний рахунок 
доходу до складу конкретного меморіаль-
ного ордеру. Зараз така можливість є від-
сутньою, адже були прийняті нові рахунки, а 
меморіальні ордери залишилися незмінними. 
Ведення в них обліку є неможливим, оскільки 
це буде суперечити основному принципу бух-
галтерського обліку – забезпечення достовір-
ності відображення інформації.      

На основі меморіальних ордерів форму-
валися картки фактичних касових видатків, 
які відображали рух коштів за кодами еконо-
мічної класифікації видатків. Усі особливості 

складання наведених первинних докумен-
тів описувалися у Наказі № 100 Державної 
казначейської служби України «Про затвер-
дження форм карток і книг аналітичного 
обліку бюджетних установ та порядку їх скла-
дання» [11]. Треба зауважити, що сучасна 
бухгалтерська система все ж таки дає змогу 
сформувати картки касових видатків, оскільки 
вони можуть складатися на основі інших пер-
винних документів. Однак така ситуація уне-
можливлює зіставлення доходів із видатками 
бюджетної установи, що раніше здійснюва-
лося шляхом зіставлення меморіального 
ордеру та картки фактичних видатків. Тому 
вважаємо за доцільне зробити відповідні 
зімни до Наказу № 100 з урахуванням нового 
плану рахунків та розробити нові форми цих 
документів. 

Рис. 2. Запропоновані аналітичні рахунки для обліку різних видів доходів  
бюджетних установ

Джерело: авторська розробка

Аналітика до рах. 231 «Грошові 
кошти на рахунках розпорядників 
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«Реєстраційні 

рахунки»

рах. 2314 «Інші
рахунки в 

Казначействі»

аналітич. 
рах. 

2313.1

Для обліку 
бюджетних 
асигнувань

аналітич. 
рах. 

2314.1

Для обліку доходів, 
признач. до 
подальшого 
розподілу

аналітич. 
рах. 

2314.1

Для обліку інших 
доходів

аналітич. 
рах. 

2313.2

Для обліку доходів, 
отриманих як плата 

за послуги

аналітич. 
рах. 

2313.3

Для обліку доходів 
за іншими 

джерелами власних 
надходжень

аналітич. 
рах. 

2313.4

Для обліку інших 
надходжень 

бюджетної установи
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Варто зазначити, що наразі весь облік за 
рахунками, як відкриті у Державній казначей-
ській службі України, ведеться на рахунку 2313 
«Реєстраційні рахунки». До запровадження 
реформи була можливість порівнювати рух 
касових видатків у Головній книзі, оскільки 
обороти за нею збігалися з оборотами за 
касовими видатками. Наразі така можливість 
є відсутньою, тому що рахунок 2313 містить і 
бюджетні асигнування, і власні надходження, 
і надходження в частині благодійної допомоги 
та інші види доходу. Тому пропонуємо ввести 
аналітику, що наведена на рисунку 2.

Запропоновані аналітичні рахунки (рис. 2) 
дадуть змогу розмежовувати різні доходи за 
джерелами їх надходження та спростять про-
цес виокремлення необхідної інформації для 
внутрішніх потреб. До проведення реформи 
для кожного з наведених видів доходу було 
відкрито окремий рахунок, що спрощувало 
процес відображення господарської операції 
на рахунках та давало можливість згрупу-
вати доходи за джерелом їх надходження. На 
сучасному етапі такі процедури неможливо 
провести без введення відповідної аналітики. 

Таким чином, основна проблема рефор-
мування бухгалтерського обліку бюджетної 
установи – це впровадження системи обліку 
з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
без наявності відповідних програм переходу 
на єдині методологічні засади та стандарти-
зованого організаційного й інформаційного 
забезпечення облікового процесу.  

Висновки з цього дослідження. У резуль-
таті здійснених законодавчих змін бухгалтер-
ський облік бюджетних установ наблизився 
до загальноприйнятих принципів міжнарод-
ної практики. Однак сьогодні залишаються 
невирішеними окремі питання, що виникли 
внаслідок застосування нових положень. Це 
стосується й обліку доходів як однієї з най-
складніших та найвідповідальніших категорій 
в обліковому процесі бюджетної установи. 
Вирішення цих проблем буде сприяти гармоні-
зації нормативної бази бухгалтерського обліку 
як у розрізі окремих установ державного сек-
тору, так і в розрізі Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку в державному сек-
торі. Процес реформування бухгалтерського 
обліку бюджетних установ знаходиться лише 
на початковій стадії. На нашу думку, в разі 
переходу на ведення обліку за міжнародними 
стандартами варто також і запозичувати відпо-
відну термінологію, щоб уникнути неточностей 
та складнощів, пов’язаних з обліком доходів.

Не менш важливим є питання відобра-
ження операцій у первинних документах. Тому 
необхідно якомога швидше розробити форми 
меморіальних ордерів та карток аналітичного 
обліку для підвищення ефективності організа-
ції бухгалтерського обліку Ми вважаємо, що 
необхідно почати застосовувати єдину мето-
дологію обліку доходів, адже це дасть змогу 
проводити аналіз діяльності різних установ 
державного сектору та визначати проблемні 
питання.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним з найважливіших критеріїв 
визначення окремої галузі науки є визначення 
її предмета, об’єкта та методології.

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша 
економічна наука, має свій предмет, об’єкти, 
суб’єкти і методологію. Наукове дослідження 
бухгалтерського обліку як науки включає ціле-
спрямоване вивчення об’єктів з використан-
ням наукових методів. Трансформація об’єктів 
дослідження чи виникнення нових методів 
дослідження в бухгалтерському обліку може 
привести до певних змін тих наук, з якими бух-
галтерський облік безпосередньо пов’язаний.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання теоретико-методологічних 
аспектів бухгалтерського обліку розгляда-
ються відомими вченими-економістами, 
такими як, зокрема, Л.Г. Ловінська, В.Д. Бази-
левич, А.В. Шегда, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, 
В.Г. Швець, Н.І. Дорош, С.Ф. Легенчук, 
С.Ф. Голов, С.В. Свірко.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. У вітчизняних та 
міжнародних джерелах існують розбіжності у 
трактуванні окремих об’єктів бухгалтерського 
обліку, у статті досліджено основні причини 
наявних відмінностей.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз понять 
предмета та об’єктів бухгалтерського обліку 
та аудиту, дослідження їх розвитку та транс-
формації, пошук взаємозв’язків між ними.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Об’єктом пізнання прийнято нази-
вати те, на що спрямована пізнавальна 
діяльність дослідника. Об’єктом наукового 
дослідження є навколишній матеріальний 
світ та форми його відображення у свідо-
мості людей, які існують незалежно від 
нашої свідомості, відбираються відповідно 
до мети дослідження. Досліджувати можна 
не тільки емпіричний об’єкт (наприклад, 
якість продукції, собівартість виробів), але БУ
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й теоретичний (наприклад, дія закону вар-
тості).

Йдеться не просто про об’єктивну дійсність 
чи даність, а про те, що об’єктом пізнання 
будь-яке явище стає лише в тому випадку, 
коли воно включене в процес пізнання. 
Поняття об’єкта пізнання не є константним. 
Воно постійно збагачується завдяки розвитку 
наукових знань.

У теорії пізнання об’єкт розглядається як 
те, на що спрямована пізнавальна діяльність 
суб’єкта дослідження (пізнання), як те, що 
досліджується. Об’єкт слід розглядати як час-
тину наявного світу, а предмет – як суб’єктивно 
встановлені властивості об’єкта, що підда-
ються пізнанню. Предмет – це властивість, 
притаманна об’єкту, те, що в цьому об’єкті 
має наукове пояснення. Предмет пізнання – 
це досліджувані з певною метою властивості 
об’єкта. Об’єкт та предмет дослідження як 
категорії процесу наукового пізнання співвід-
носяться між собою як загальне та часткове.

Предмет – виражена в сукупності абстрак-
тних понять частина реальності, яку вчений 
робить об’єктом свого дослідження, модель 
об’єкта, що вивчається, створена науковим 
мисленням [5, с. 373].

Дослідження предмета як суттєвих влас-
тивостей об’єкта дає можливість встановити 
закономірності його функціонування. Пра-
вильне визначення предмета аудиту сприяє 
вирішенню питань застосування аудиту в 
управлінні діяльністю суб’єкта господарю-
вання. Сам зміст предмета аудиту пови-
нен розкривати також його значення та роль 
у системі регулювання економікою країни 
[5, с. 373].

Предметом бухгалтерського обліку в широ-
кому розумінні є все те, що пов’язано з отри-
манням необхідної інформації про суб’єкт гос-
подарювання, його господарську діяльність 
та ресурси. У вузькому розумінні предметом 
обліку є сукупність процедур, пов’язаних з 
виявленням, вимірюванням, реєстрацією, 
накопиченням, узагальненням, зберіган-
ням та передачею інформації про господар-
ську діяльність користувачам для прийняття 
рішень [18, с. 34]. Таке визначення предмета 
відповідає сутності бухгалтерського обліку, 
задеклароване і законодавчо закріплене, 
а також відображає технологічний процес 
інформаційного забезпечення, метою якого є 
надання користувачам правдивої інформації 
про фінансовий стан і діяльність підприємства.

У вітчизняній економічній літературі трак-
тування предмета бухгалтерського обліку 

різне. Таке розмаїття викликано тим, що 
господарську діяльність підприємства, його 
ресурси, факти, дії і події, що відбуваються 
в його межах, вивчають і досліджують пред-
ставники різних наук, зокрема економісти, 
юристи, управлінці, статистики, фінансисти, 
але кожен розглядає бухгалтерський облік у 
розрізі окремого виду діяльності.

В умовах трансформації економіки не 
тільки виникають різні підходи до тракту-
вання предмета обліку, але й змінюються 
думки щодо визначення його об’єктів. Сучасні 
вітчизняні та іноземні науковці виділяють різні 
категорії об’єктів, а також пропонують вклю-
чити нові, враховуючи розвиток економіки різ-
них країн та світового господарства.

Зокрема, серед об’єктів обліку можна виді-
лити господарські засоби, джерела утво-
рення господарських засобів та господарські 
процеси. Таку класифікацію об’єктів можна 
назвати класичною для теорії бухгалтер-
ського обліку в Україні, адже вона існує вже 
досить великий проміжок часу та була розро-
блена радянськими вченими. Таку класифіка-
цію можна зустріти у наукових працях бага-
тьох вчених-українців, наприклад, в роботах 
В.Ф. Максімової, І.Б. Садовської, В.В. Сопко, 
В.Г. Швеця. Під об’єктами бухгалтерського 
обліку у класичному підході розуміються кон-
кретні одиниці господарських засобів і дже-
рел їх формування у вартісному вираженні, а 
також їх динаміка і стан, зумовлені господар-
ськими процесами. Серед господарських про-
цесів вирізняють постачання, виробництво та 
реалізацію продукції, робіт та послуг.

Так, В.В. Сопко облік визначає як процес, 
який складається з операцій спостереження, 
сприйняття, вимірювання та фіксації (реє-
страції) фактів, процесів, подій природи або 
суспільного життя [16, с. 5]. Самостійними 
об’єктами господарювання, тобто обліку, є 
засоби господарювання, джерела їх утво-
рення та господарські процеси [16, с. 21].

Облік як інформаційна система має 
постійно забезпечувати зростаючі потреби 
суспільства, розвиток обліку здійснюється у 
відповідь на економічні запити суспільства. 
Суспільство є дуже складним та різноманіт-
ним, тому до обліку весь час висуваються 
нові вимоги. Наприклад, інфляція привела до 
виникнення таких методів та процедур обліку, 
які дають можливість виявити навіть за умов 
інфляції дійсний стан справ, виключивши зі 
звітів інфляційні складові [2, с. 21].

Розширення та ускладнення сфери під-
приємництва, сучасні процеси глобалізації 
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та концентрації капіталу, поява нових форм 
організації бізнесу, таких як, наприклад, кор-
порація, приводять до розвитку функціональ-
них можливостей обліку, покликаних сприяти 
відображенню в обліку нових об’єктів обліку, 
підвищенню ефективності інформаційного 
забезпечення управління та контролю.

У зв’язку з цим в сучасних умовах відбу-
ваються певні зміни у трактування об’єктів 
обліку. До їх складу включено активи, пасиви, 
доходи, витрати і фінансовий результат. 
Визначення таких категорій об’єктів наведено 
в НП(с)БО 1«Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [13].

Система обліку має справу з: а) придбан-
ням ресурсів та випуском підприємством 
готової продукції; б) ресурсами, які контр-
олюються підприємством, тобто активами 
підприємства; в) пов’язаними з цими ресур-
сами вимогами (зобов’язаннями підприєм-
ства) [2, с. 20]. Термін «об’єкт обліку» має 
чітке визначення, відоме як «концепція окре-
мого об’єкта». Умовність окремого об’єкта 
вимагає, щоб для досягнення цілей обліку 
визначений об’єкт був чітко відокремлений 
від усіх близьких та/чи пов’язаних з ним 
об’єктів чи осіб. За цією умовністю об’єкт 
обліку розглядається як відокремлений та 
незалежний від його власників. Ми вважа-
ємо, що ресурси (активи), які використо-
вує підприємство (об’єкт обліку), належать 
цьому об’єкту, а щодо цих активів він має 
зобов’язання (пасиви підприємства) перед 
особами поза організацією (об’єкт обліку). З 
погляду обліку активи, пасиви та діяльність 
об’єкта обліку розглядаються окремо від 
його власників та інших суб’єктів господар-
ської діяльності [2, с. 23].

Варто зауважити, що деякі вітчизняні нау-
ковці наводять іншу класифікацію об’єктів 
бухгалтерського обліку. Зокрема, С.Д. Леген-
чук у своїй праці [9] розглядає об’єкти обліку у 
динаміці, показує їх трансформацію залежно 
від економічної ситуації у світі та потреб корис-
тувачів бухгалтерської звітності. Комплексне 
вивчення та удосконалення концептуальної 
структури бухгалтерського теоретичного зна-
ння було здійснено завдяки використанню 
парадигмального підходу. Парадигма (від 
гр. «приклад, модель, зразок») – це сукуп-
ність фундаментальних наукових установок, 
уявлень і термінів, яка приймається і розді-
ляється науковим співтовариством, а також 
об’єднує більшість його членів.

Україна у зв’язку зі світовими глобалізацій-
ними процесами здійснює активну політику 

щодо адаптації вітчизняного законодавства 
до загальноприйнятих норм у міжнарод-
ній практиці. Це стосується багатьох сфер, 
зокрема сфери державних фінансів. Модер-
нізація державних фінансів, бухгалтер-
ського обліку в державному секторі мають 
на меті забезпечення якості та прозорості 
інформації, що характеризує майновий стан 
і рух бюджетних коштів, а також її відповід-
ність міжнародним стандартам. Прийняті 
відповідно до Стратегії модернізації сис-
теми бухгалтерського обліку в державному 
секторі на 2007–2015 рр. [14] національні 
положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку в державному секторі (НПСБО) 
регламентують облік у розрізі різних об’єктів 
і відповідають переважно міжнародним 
стандартам. У своїй статті О.О.  Дорошенко 
[6, с. 210] зазначає, що така трансформація 
має досить масштабний характер і охоплює 
перегляд укрупнених об’єктів обліку, виник-
нення нових об’єктів обліку в державному 
секторі, зміну змістового наповнення тради-
ційних об’єктів.

Л.Г. Ловінська у своїй праці [10, с. 48] зазна-
чає, що до загальних об’єктів фінансового 
обліку міжнародна теорія та практика відно-
сить активи, зобов’язання, власний капітал, 
доходи, витрати.

Така трансформація у визначенні об’єктів 
здебільшого полягає у тому, що у чинних 
МСФЗ, МСБО та Концептуальній основі 
поняття пасивів «розділяється» на власний 
капітал та зобов’язання, а прибуток тракту-
ється з точки зору визначення доходів і витрат. 
Також у ст. 9 МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності» зазначено, що фінансова звітність 
надає таку інформацію про суб’єкт господарю-
вання: а) активи; б) зобов’язання; в) власний 
капітал; г) дохід та витрати, зокрема прибутки 
та збитки; ґ) внески та виплати власникам, які 
діють згідно з їхніми повноваженнями власни-
ків; д) грошові потоки.

Згідно з МСБО 1 «Подання фінансової звіт-
ності» [11]:

1) актив – це ресурс, контрольований 
суб’єктом господарювання в результаті мину-
лих подій, від якого очікують надходження 
майбутніх економічних вигід до суб’єкта гос-
подарювання;

2) зобов’язання – теперішня заборгова-
ність суб’єкта господарювання, яка виникає 
внаслідок минулих подій, а погашення якої, 
згідно з очікуванням, спричинить вибуття із 
суб’єкта господарювання ресурсів, котрі вті-
люють у собі майбутні економічні вигоди;
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3) власний капітал – це залишкова частка 
в активах суб’єкта господарювання після 
вирахування всіх його зобов’язань;

4) прибуток або збиток – це загальний 
дохід за вирахуванням витрат за винятком 
компонентів іншого сукупного прибутку.

У Концептуальній основі фінансової звіт-
ності [7] зазначено, що прибуток часто вико-
ристовується як показник результатів діяль-
ності або як основа для інших показників, 
таких як прибутковість інвестицій, прибу-
ток на акцію. Елементами, які безпосеред-
ньо пов’язані з виміром прибутку, є дохід та 
витрати. Визнання та вимірювання доходу, 
витрат, а отже, і прибутку, частково залежить 
від концепцій капіталу та збереження капі-
талу, які суб’єкт господарювання використо-
вує під час складання своїх фінансових звітів.

Одні й ті самі об’єкти можуть бути пред-
метом декількох наук. Відмінність полягає 
в тому, що в конкретному випадку ці об’єкти 
розглядаються з власних специфічних сторін, 
що є притаманними саме цій науці. Для при-
кладу наведемо зв’язок предмета та об’єктів 
бухгалтерського обліку та аудиту.

На методологічному рівні необхідно 
визначити співвідношення понять «предмет» 
та «об’єкт» аудиту. На нашу думку, предмет 
потрібно розглядати, виходячи з таких осно-
вних підходів: у предметі аудиту в концен-
трованому вигляді має бути закладена кон-
цептуальна мета дослідження; вибір об’єктів 
аудиту залежить від мети та завдань дослі-
дження, а отже, видів аудиту, предмет аудиту 
конкретизується його об’єктами; об’єкт і 
предмет дослідження як категорії процесу 
пізнання співвідносяться як загальне та част-
кове [5, с. 375].

Предмет аудиту залежить від мети та 
завдань видів аудиту, а також потреб корис-
тувачів результатів аудиторської перевірки. 
Такими користувачами можуть бути власники 
і засновники суб’єктів господарювання; інші 
фізичні та юридичні особи, що мають мате-
ріальну зацікавленість у результатах госпо-
дарсько-фінансової діяльності суб’єкта гос-
подарювання, які можуть виступати в ролі 
акціонерів, кредиторів, інвесторів, постачаль-
ників тощо. 

Якщо предметом фінансового аудиту є 
перевірка достовірності фінансової звітності, 
то об’єктами аудиту стає система бухгалтер-
ського обліку і внутрішнього контролю, інфор-
маційні системи та ризики суб’єкта господа-
рювання. Якщо метою операційного аудиту є 
перевірка діяльності підприємства з позицій 

ефективності та продуктивності, то за об’єкти 
будуть обрані основні показники фінансово-
господарської діяльності підприємства.

Ми дотримуємося думки, що об’єкти 
фінансового аудиту – це система обліку і вну-
трішнього контролю, інформаційні системи, 
а також ризики суб’єкта господарювання. 
Згідно з МСА 315 «Розуміння суб’єкта гос-
подарювання і його середовища та оцінка 
ризиків суттєвих викривлень» аудитору слід 
отримати таке розуміння суб’єкта господарю-
вання та його середовища, зокрема його вну-
трішнього контролю, яке буде достатнім для 
визначення й оцінки ризиків суттєвого викрив-
лення фінансових звітів в результаті шахрай-
ства або помилки, а також достатнім для роз-
робки та виконання подальших аудиторських 
процедур [12]. Одним із головних факторів, 
який також впливає на розширення спектру 
аудиторських робіт, є розвиток комп’ютерних 
інформаційних технологій в обліку, зростання 
Інтернету та електронної комерції.

Деякі вчені під об’єктами аудиторської діяль-
ності розуміють окремі або взаємопов’язані 
економічні, організаційні, інформаційні або 
інші сторони функціонування системи, що 
вивчають, стан яких може бути оцінений 
кількістю і якістю [1, с. 28]. Я.А. Гончарук та 
В.С. Рудницький визначають об’єкт аудиту як 
інформацію про окремі факти господарської 
діяльності суб’єкта господарського контролю, 
що відображена в системі бухгалтерського 
обліку та інших джерелах інформаційної 
структури, а також підлягає кількісній та вар-
тісній оцінці [4, с. 113].

Визначивши предмет та об’єкти кож-
ної із наук, можна виявити їх взаємозв’язок. 
Оскільки предмет аудиту базується на визна-
ченні достовірності фінансової звітності під-
приємства, яка складається на основі даних 
бухгалтерського обліку, можна стверджувати, 
що зміни теоретико-методологічного комп-
лексу бухгалтерського обліку однозначно 
вплинуть на розвиток теоретичних засад 
аудиторської діяльності. Об’єкти бухгалтер-
ського обліку та аудиту залежно від їх трак-
тування або ототожнюються, або стають час-
тиною однин одного. Особливо це стосується 
трактування об’єктів як господарських проце-
сів або фактів господарського життя.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
сучасні трансформаційні процеси в економіці 
зумовлюють науковий інтерес до переосмис-
лення та удосконалення основ науки бух-
галтерського обліку. Вченими здійснюються 
спроби розробки нових концепцій, які б змо-
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гли покращити бухгалтерський облік як в тео-
рії, так і на практиці.

У сучасних працях агреговані класичні 
об’єкти поділяються по-різному, виходячи 
з конкретних потреб економічних суб’єктів. 
Таким чином, поняття пасивів розмежову-
ється на дві принципово різні категорії «влас-
ного капіталу» та «зобов’язання», де за основу 
поділу взято право власності на окремий 
пасив, а поняття прибутку синтезується на 
основі понять «доходи» та «витрати». Таким 
чином, поняття прибутку або ж пасиву як 
об’єкта обліку не зникає, а лише трансформу-

ється, приймаючи лише більш зручну форму 
для сучасних потреб користувачів інформації, 
наведеної у фінансових звітах.

Одні й ті самі об’єкти можуть бути пред-
метом декількох наук. Відмінність полягає 
в тому, що в конкретному випадку ці об’єкти 
розглядаються з власних специфічних сто-
рін, що є притаманними саме цій науці. Наяв-
ність різних наукових підходів до трактування 
предмета та об’єкта бухгалтерського обліку 
є поштовхом для розробки більш глибокого 
теоретичного підґрунтя науки бухгалтерського 
обліку.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Безуглова Т.Г. Організація і методика аудиту : [навч. посіб. для дистанц. навч.] / Т.Г. Безуглова,  

Н.С. Усик. – К. : Університет «Україна», 2007. – 371 с.
2. Велш Глен А. Основи фінансового обліку / А. Велш Глен, Г. Шорт Деніел ; пер. з англ. О.В. Мінін,  

О.Г. Ткач. – К. : Основи, 1997. – 943 с.
3. Голов С.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення і застосування / С.Ф. Голов // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 11. – С. 43–57.
4. Гончарук Я.А. Аудит : [навч. посіб.] / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : 

Знання, 2007. – 443 с.
5. Дорош Н.І. Розвиток об’єктів та предмета аудиту / Н.І. Дорош // Збірник наукових праць Подільського 

державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. 17. – Т. 2. – С. 373–375.
6. Дорошенко О.О. Трансформація об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті 

модернізації обліку в державному секторі / О.О. Дорошенко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 2. – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2013/2_0/209_211.pdf.

7. Концептуальна основа фінансової звітності, видана РМСБО у вересні 2010 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009.

8. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : [навч. посіб.] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – 
К. : Каравела, 2006. – 560 с.

9. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : [монографія] / С.Ф. Леген-
чук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 336 с.

10. Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Ч. 1 / [Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко, Т.І. Єфи-
менко, О.О. Канцуров]. – К. : Аграрна наука, 2009. – 480 с.

11. Подання фінансової звітності : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 від 1 січня 2012 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

12. МСА 315 « Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарю-
вання і його середовища». – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2015. –  
С. 280–335.

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» : затверджене Наказом Міністерства України від 7 січня 2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

14. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 рр. : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

15. Бухгалтерський облік : [навч. посіб.] / [І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська]. – К. : Центр 
учбової літератури, 2013. – 688 с.

16. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві / В.В. Сопко. – К. : Техніка, 1995. – 267 с.
17. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : схвалена Розпорядженням Кабі-

нету Міністрів України від 24 жовтня 2009 р. – № 911-р.
18. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник] / В.Г. Швець – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : 

Знання, 2015. – 572 с.



735

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

УДК 657

Формування трансфертних цін  
на підприємствах торгівлі
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У статті досліджено формування трансфертних цін з урахуванням особливостей підприємств торгівлі. Зо-
крема, розглянуто поняття «трансфертна ціна», виокремлено основні підходи до встановлення трансферт-
них цін, розуміння яких необхідно для формування системи обліку внутрішніх цін на підприємстві. Здійснено 
систематизацію методів трансфертного ціноутворення, а також розглянуто методику управління трансферт-
ними цінами на міжнародному рівні, яка розроблена Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР).

Ключові слова: ціноутворення, трансфертна ціна, метод трансфертної ціни, витрати, ринковий діапазон 
цін, ринковий діапазон рентабельності.

Карпенко И.В. ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ
В статье исследовано формирование трансфертных цен с учетом особенностей предприятий торговли. 

В частности, рассмотрено понятие «трансфертная цена», выделены основные подходы к установлению 
трансфертных цен, понимание которых необходимо для формирования системы учета внутренних цен на 
предприятии. Осуществлена систематизация методов трансфертного ценообразования, а также рассмотре-
на методика управления трансфертными ценами на международном уровне, которая разработана Организа-
цией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ключевые слова: ценообразование, трансфертная цена, метод трансфертной цены, расходы, рыночный 
диапазон цен, рыночный диапазон рентабельности.

Karpenko I.V. FORMATION OF TRANSFER PRICE IN TRADE
The article explores the formation of transfer prices with the peculiarities of trade enterprises. In particular, the 

term "transfer price", the main approaches to setting transfer prices, the systematization methods of transfer pricing, 
the understanding of which is necessary for the formation of accounting system. In addition, for this article, special 
attention is given to international methods of managing transfer prices developed Organization for Economic Coop-
eration and Development (OECD).

Keywords:  pricing, transfer price, method of transfer price, cost, market range of price, market range of profit-
ability.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Процес світової глобалізації ста-
вить перед економікою багато завдань, які 
раніше не були притаманні економічній сис-
темі. Чимало компаній не лише ведуть бізнес 
у своїй країні, але й давно та активно займа-
ються міжнародним бізнесом. Зазвичай така 
діяльність супроводжується складними та тіс-
ними взаємозв’язками між взаємозалежними 
компаніями або між структурними підрозді-
лами однієї корпорації. Виникають внутріш-
ньофірмова торгівля та система внутріш-
ніх розрахунків для оцінки вартості об’єктів 
торгівлі. У сучасній економічній науці таку 
систему внутрішньокорпоративного ціноут-
ворення називають трансфертним ціноутво-
ренням.

Трансфертне ціноутворення є об’єктом 
дослідження в багатьох сферах економічної 
науки. В бухгалтерському обліку проблема 

трансфертного ціноутворення розглядалась 
переважно в управлінському обліку, але 
останнім часом виникає все більша необхід-
ність в дослідженні цього питання у фінансо-
вому обліку. Особливо актуальним це питання 
стало для вітчизняного бізнесу після впрова-
дження в Україні настанов Організації еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
щодо трансфертного ціноутворення та прове-
дення активного податкового контролю таких 
операцій з боку контролюючих органів.

З появою великих транснаціональних кор-
порацій та активізацією міжнародної торгівлі 
діяльність торговельних підприємств потре-
бує постійної адаптації до умов ведення 
господарської діяльності в різних країнах. 
У зв’язку з активним державним контролем 
за процесом ціноутворення між взаємоза-
лежними компаніями для торговельного під-
приємства як суб’єкта міжнародної торгівлі БУ
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виникає необхідність у формуванні політики 
трансфертного ціноутворення. За цих умов 
необхідне дослідження нових підходів та 
методів до формування цін на таких підпри-
ємствах.

У зв’язку з цим актуальним є вирішення 
питання обрання методу формування транс-
фертних цін з урахуванням особливостей під-
приємств торгівлі. Дослідження особливостей 
формування трансфертної ціни необхідні тор-
говельним підприємствам для розроблення 
політики трансфертного ціноутворення, яка 
б забезпечила розвиток підприємства відпо-
відно до поставлених керівництвом стратегіч-
них завдань та встановленої податкової полі-
тики на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Американські та європейські науковці 
зосереджуються на практичних проблемах 
застосування трансфертного ціноутворення в 
транснаціональних компаніях, серед них слід 
назвати таких, як Хіршліфер, Катрак, Еден, 
Колін Друрі, тоді як у вітчизняній науковій літе-
ратурі нез’ясованими залишаються багато і 
практичних, і теоретичних питань стосовно 
цього типу цін. Проблемі трансфертного ціно-
утворення на підприємствах присвятили свої 
праці такі вітчизняні науковці, як П.Й. Атамас, 
Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, М.Я. Дем’яненко, 
П.Т. Саблук, В.В. Сопко, П.Л. Сук, М.О. Мішин, 
А.М. Василенко, О.В. Жукова, В.І. Дубниць-
кий, О.В. Сапрунова, а також працівники ауди-
торських компаній.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Водночас, незва-
жаючи на значне число наукових публікацій, 
нині недостатньо вивченими залишаються 
питання безпосереднього формування транс-
фертних цін на підприємствах, зокрема тор-
говельних. Внутрішнє переміщення товарів 
всередині компанії стає важливим елемен-
том міжнародної торгівлі, тому актуальним 
є вивчення трансфертного ціноутворення на 
підприємствах торгівлі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження фор-
мування трансфертних цін з урахуванням 
особливостей підприємств торгівлі, а також 
обґрунтування обрання відповідного методу 
трансфертного ціноутворення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Торговельна діяльність в Україні сьо-
годні є однією з найпоширеніших форм підпри-
ємництва. У статутних документах будь-якого 
підприємства як основний або другорядний 
вид підприємницької діяльності часто зазна-

чається торгівля. Трансфертні ціни в сучасній 
міжнародній торгівлі – це поширений варіант 
ціноутворення. Найбільшого застосування 
ці ціни набули в результаті використання в 
межах торгівлі між відділеннями транснаціо-
нальних компаній.

Законом України «Про ціни та ціноутво-
рення» визначено такі поняття:

1) ціна – виражений у грошовій формі екві-
валент одиниці товару;

2) формування ціни – механізм визначення 
рівня ціни товару;

3) ціноутворення – процес формування та 
встановлення цін [1, с. 10].

Вільне ціноутворення є характерною озна-
кою ринкових відносин між суб’єктами гос-
подарювання. Трансфертна ціна – це спе-
цифічна ціна, значною мірою відособлена 
від механізму ринкових цін. Економічно пра-
вильне визначення таких цін дасть змогу вирі-
шити проблеми ціноутворення на взаємоза-
лежних компаніях (структурних підрозділах) в 
торгівлі.

Більшість вчених у сфері бухгалтер-
ського обліку операцій в умовах транс-
фертного ціноутворення розглядає транс-
фертні ціни в контексті управлінського обліку 
витрат за центрами відповідальності. А такі 
вчені, як К. Друрі, Ч.Т. Хорнгрен, О.А. Заїкін, 
В.Ю. Селезньова, метою управлінського 
обліку трансфертного ціноутворення визна-
чають планування та контроль діяльності під-
приємства за центрами відповідальності [2, с. 
358; 3, с. 945].

Зарубіжні вчені Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер 
та вітчизняні вчені Л.В. Нападовська, С.Ф. 
Голов розглядають трансфертну ціну зі схожої 
позиції. Трансфертна ціна – це ціна продукту 
чи послуги, що один підрозділ (дільниця, цех, 
дивізіон тощо) постачає іншому підрозділу 
тієї ж організації. Або ціна, за якою продукти 
або послуги одного центру відповідальності 
компанії передаються іншому центру відпові-
дальності цієї компанії [4; 5].

Здійснення операцій торговельними під-
приємствами з використанням трансфертних 
цін впливає на величину оподатковуваного 
прибутку, а отже, це одна зі схем міжнародного 
податкового планування, що дає змогу пере-
розподіляти загальний прибуток транснаціо-
нальних бізнес-груп на користь підприємств, 
що знаходяться в державах з більш сприят-
ливим оподаткуванням. Тому в економічній 
літературі можна зустріти таке негативне 
трактування: «трансфертне ціноутворення – 
це викривлення цін угод або розподілу при-
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бутків чи витрат задля мінімізації податкового 
навантаження» [6, с. 30].

Огляд досліджень, які присвячені питанням 
трансфертного ціноутворення, дає змогу вио-
кремити міжнародний аспект трансфертного 
ціноутворення. В такому разі трансфертна ціна 
розглядається як ціна, яка встановлюється 
на будь-який об’єкт торгівлі (товари, послуги 
або фактори виробництва) між пов’язаними 
компаніями або структурними підрозділами 
однієї компанії, якщо об’єкт торгівлі перетинає 
митний кордон [7, с. 12]. Однак об’єкт дослі-
дження розширюється, якщо додатково роз-
глядати процес трансфертного ціноутворення 
в національних компаніях, коли об’єкт торгівлі 
не перетинає кордон. Такий об’єкт має право 
на існування, особливо з урахуванням стрім-
кого розвитку національного бізнесу та необ-
хідності формування політики встановлення 
цін між пов’язаними особами всередині кра-
їни. При цьому спостерігаємо значну увагу з 
боку податкових органів до обліку таких опе-
рацій з метою визначення достовірної подат-
кової бази для оподаткування господарських 
операцій між взаємозалежними особами.

Аналіз науково-практичної літератури дає 
підстави для висновку, що науковці виділяють 
три основні підходи до встановлення транс-
фертних цін як у торгівлі, так і під час здій-
снення будь-якої іншої економічній операції: 
на основі ринкових цін, на основі витрат, на 
основі переговорів.

Трансфертні ціни на основі ринкових 
цін – це фактична ціна, за якою підрозділ, 
що постачає, продає проміжну продукцію 
зовнішнім замовникам, чи ціна, яку пропо-
нує конкурент [8]. Перевагою методу форму-
вання трансфертних цін на основі ринкових 
є їх об’єктивність. Недоліками є те, що рин-
кова ціна не завжди чітко визначена, у різних 
продавців вона різна; необхідні постійний 
моніторинг ринку цін, оперативне реагування 
на коливання цін та коригування внутріш-
ніх трансфертних цін [9, с. 79]. Трансфертне 
ціноутворення на основі ринкових цін є дуже 
привабливим, оскільки воно дає змогу уник-
нути претензій податкових органів стосовно 
заниження бази оподаткування податком на 
прибуток.

Теоретично будь-який збір витрат є фор-
мою трансфертного ціноутворення. Для побу-
дови трансфертної ціни на основі витрат 
необхідні дані бухгалтерського й управлін-
ського обліку підприємства, застосування 
такої системи класифікації витрат, на основі 
яких можна зробити висновок, що вони є 

базою для формування ціни. Використовуючи 
цей метод, необхідно визначити, на основі 
яких витрат будувати трансфертну ціну: 
фактичних (повної фактичної собівартості), 
планових, нормативних, змінних. Можливий 
також варіант формування трансфертної ціни 
шляхом додавання до собівартості товару 
надбавки (маржа), яка формує прибуток на 
підрозділі, що передає товар. Такий метод 
формування трансфертної ціни називається 
«витрати плюс надбавка» та наближений до 
ринкового [9, с. 82].

Встановлення трансфертної ціни на основі 
фактичних витрат передбачає їх підрахунок 
на виготовлення продукції. Тобто продукція 
відпускається за ступенем її виготовлення, а 
фактичні витрати на одиницю продукції у разі 
виготовлення неоднорідної продукції можна 
часто визначити лише в кінці місяця. Метод 
фактичних витрат ефективний, коли для 
окремого виду або партії однорідної продук-
ції можна розрахувати всі понесені на вироб-
ництво та реалізацію цієї продукції витрати. 
Формування трансфертних цін на основі 
визначення планової собівартості виготов-
леної продукції передбачає розрахунок пла-
нових (прогнозних) витрат. Побудова транс-
фертних цін на основі нормативних витрат 
означає визначення нормативної собівартості 
виготовленої продукції. Це різновид планової 
ціни, яка визначається на основі нормативів 
на виробництво продукції. Для задоволення 
потреб всіх підрозділів компанії може бути 
здійснена передача продукції чи послуг на 
базі змінних затрат [10, с. 376].

Трансфертні ціни на основі переговорів 
встановлюються у випадках, коли неможливе 
використання ринкових цін або ускладнений 
підрахунок витрат, які є основою для вста-
новлення трансфертних цін. Договірна транс-
фертна ціна може задовольнити потреби всіх 
сторін здійснити господарську операцію. За 
умов методу трансфертного ціноутворення на 
основі переговорів вибрана трансфертна ціна 
може не мати тісного зв’язку з собівартістю 
або ринковими цінами [8].

Розглянуті підходи є основою методів фор-
мування трансфертної ціни. Всі методи роз-
рахунку трансфертної ціни можна виокремити 
в дві групи. Перша група об’єднує методи, які 
розглянуті в економічній літературі та засто-
сування яких в діяльності підприємства дає 
можливість самостійної розробки плану 
ефективного функціонування всіх підрозділів 
підприємства без врахування вказівок контр-
олюючих органів відповідної країни. Осно-
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вною метою під час використання цих методів 
для торговельного підприємства є отримання 
максимального прибутку за рахунок мініміза-
ції сплати податків.

Інша група методів полягає в оцінці ціни 
торгової операції для цілей оподаткування 
та базується на принципі «витягнутої руки», 
згідно з яким пов’язані підприємства мають 
здійснювати операції між собою за цінами 
аналогічних операцій між непов’язаними 
суб’єктами господарювання. Тобто ці методи 
наближають процес формування трансферт-
ної ціни до процесу формування ціни на 
ринку, мінімізують ризики, пов’язані з подвій-
ним оподаткуванням та донарахуванням 
податку на прибуток. Саме застосування цих 
методів активно впроваджується відповідно 
до Настанов Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (далі – ОЕСР) щодо 
трансфертного ціноутворення для трансна-
ціональних компаній урядами різних країн, а 
застосування їх на підприємстві має на меті, 
окрім максимальної фінансової вигоди, уник-
нення податкових порушень зі свого боку та 
організацію своєї діяльності відповідно до 
вимог чинного законодавства. Керівництво 
ОЕСР для багатонаціональних компаній та 
податкових адміністрацій щодо трансферт-
ного ціноутворення є основним рекоменда-
ційно-методичним документом, що регулює 
питання трансфертного ціноутворення на 
міжнародному рівні. Методика законодавчо 
впроваджена та затверджена в Україні, міс-
тить сучасні методи формування трансферт-
ної ціни, які є актуальними для використання 
на підприємствах торгівлі.

Методи трансфертного ціноутворення, 
згідно з методикою ОЕСР та Податкового 
кодексу України, розподіляються на тради-
ційні операційні методи та методи прибутку 
від операцій. Вони базуються на порівнянні 
ціни, маржі або прибутків від окремих опе-
рацій із застосуванням трансфертних цін з 
ціною, маржею та прибутками від операцій 
між незалежними підприємствами.

До перших відносять:
– метод порівнянної неконтрольованої ціни 

(Comparable Uncontrolled Price – CUP);
– метод ціни перепродажу (Resale Price 

Method – RPM);
– метод «витрати плюс» (Cost Plus Method – 

CPM).
До другої групи відносять:
– метод чистої маржі від операцій або метод 

чистого прибутку згідно з ПКУ (Transactional 
Net Margin Method – TNMM);

– метод розподілення прибутку від опера-
цій (Profit Split Method – PSM) [11].

Підприємство торгівлі має право викорис-
товувати будь-який метод, який він обґрун-
товано вважає найбільш прийнятним. Згідно 
з чинним податковим законодавством метод 
трансфертного ціноутворення обирається з 
числа вищевказаних методів з урахуванням 
таких критеріїв:

1) характер господарської операції через 
здійснення її функціонального аналізу (ана-
ліз активів та ризиків, що задіяні в операції з 
трансфертною ціною);

2) аналіз наявності повної та достовірної 
інформації, необхідної для застосування того 
чи іншого методу трансфертного ціноутво-
рення;

3) обов’язкове визначення ступеня 
зіставності між операціями пов’язаних та 
непов’язаних осіб;

4) під час вибору методу за можливість 
застосування і методу порівняльної неконтр-
ольованої ціни, а також будь-якого іншого 
методу віддавати перевагу методу порівняль-
ної неконтрольованої ціни [12].

Метод порівняльної неконтрольованої ціни 
полягає у встановленні трансфертної ціни на 
товар на рівні ціни, яка встановлена в опе-
раціях між непов’язаними особами за порів-
няльних обставин. Тобто він базується на 
порівнянні ціни товарів, застосованої під час 
трансфертної операції, з ринковим діапазо-
ном цін на ідентичні (а за їх відсутності – одно-
рідні) товари у зіставних операціях (табл. 1).

Ринковий діапазон цін визначається на 
підставі інформації про ціни, застосовані в 
зіставних операціях протягом певного пері-
оду, максимально наближеного до дати опе-
рації із застосуванням трансфертної ціни. За 
наявності інформації лише про одну зіставну 
операцію вартість такої операції може бути 
визнана одночасно мінімальним та макси-
мальним значеннями ринкового діапазону 
цін лише у разі, якщо умови такої операції є 
повністю зіставними з умовами операції, що 
розглядається або відповідно скоригована, 
а також за умови, що продавець товарів у 
зіставній операції не є монополістом на ринку 
таких ідентичних товарів [13].

Метод ціни перепродажу полягає у порів-
нянні валової рентабельності операції, в якій 
використовується трансфертна ціна, отри-
маної під час подальшої реалізації (перепро-
дажу) товарів, придбаних у пов’язаної особи, 
з ринковим діапазоном валової рентабель-
ності. Тобто формування трансфертної ціни 
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за цим методом починається з ціни, за якою 
придбана в пов’язаного підприємства про-
дукція перепродається незалежному підпри-
ємству. Ця ціна потім коригується на витрати 
підрозділу, що перепродає таку продукцію, 
що виникли у зв’язку з виконанням певних 
обов’язків, використаних активів чи взятих на 
себе зобов’язань.

Отже, цей метод використовується для 
визначення ціни товару, за якою товар отри-
мується від пов’язаної особи та перепро-
дається непов’язаним особам. Найчастіше 
застосовується до збутових/торгових компа-
ній і є найефективнішим, якщо часовий про-
міжок між купівлею та перепродажем товару 
незначний.

Під час використання методу «витрати 
плюс» розрахунок трансфертної ціни розпо-
чинається з розрахунку витрат, які виникли 
в постачальника товару, до яких додається 
відповідна надбавка, що забезпечує прибу-
ток з урахуванням виконуваних постачальни-

ком функцій та ринкових умов. Критерієм, що 
формує трансфертну ціну, слугує величина 
надбавки. Під час формування такої ціни 
відбувається порівняння валової рентабель-
ності собівартості такої операції з ринковим 
діапазоном валової рентабельності собівар-
тості у зіставних операціях. Цей метод акту-
ально застосовувати, коли пов’язані особи 
реалізують не готову продукцію, а напівфа-
брикати, уклали договір про спільне вико-
ристання виробничих потужностей чи дов-
гострокові договори купівлі-продажу товарів. 
Досліджуваною стороною під час застосу-
вання цього методу є продавець (постачаль-
ник) [11].

Метод чистого прибутку операції поля-
гає у порівнянні чистого прибутку на основі 
відповідної бази (витрати, продаж, активи), 
що отримує підприємство у контрольованій 
операції, з чистим прибутком на основі тієї ж 
бази у зіставній операції між непов’язаними 
особами [12]. Метод ґрунтується на зістав-

Таблиця 1
Діапазон визначення трансфертної ціни

Метод
Діапазон для 
визначення 

трансфертної 
ціни

Показники, які розраховуються для діапазону

Порівняльної 
неконтрольо-

ваної ціни
Ринковий діапазон цін

Ціни перепро-
дажу

Ринковий  
діапазон  

валової рента-
бельності

Валова рентабельність, що визначається як відношення 
валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалі-
зації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування 
акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших 
податків та зборів.

«Витрати 
плюс»

Ринковий  
діапазон вало-
вої рентабель-
ності собівар-

тості

Валова рентабельність собівартості, що розраховується як 
відношення валового прибутку до собівартості реалізова-
них товарів/робіт/послуг.

Метод чистого 
прибутку

Ринковий  
діапазон  

рентабельності

Чиста рентабельність витрат, що визначається як відно-
шення прибутку від операційної діяльності до суми собівар-
тості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних 
витрат (адміністративних витрат, витрат на збут тощо), 
пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг).
Рентабельність активів, що визначається як відношення при-
бутку від операційної діяльності до поточної ринкової вар-
тості необоротних та оборотних активів, що прямо або опо-
середковано використовуються у досліджуваній операції.
Чиста рентабельність, що визначається як відношення 
прибутку від операційної діяльності до чистого доходу 
(виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахова-
ного без урахування акцизного податку, мита, податку на 
додану вартість, інших податків та зборів.

Метод  
розподілення 

прибутку
Ринковий діапазон цін та/або ринковий діапазон рентабельності

Джерело: сформовано автором на основі [12]
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ленні рентабельності операції на основі 
трансфертної ціни з ринковим діапазоном 
рентабельності у зіставних операціях. Дослі-
джувана сторона може бути як продавцем, 
так і покупцем.

Метод чистого прибутку використовується, 
зокрема, у разі відсутності або недостатності 
інформації, на підставі якої можна обґрунто-
вано зробити висновок про достатній рівень 
зіставності комерційних та/або фінансових 
умов контрольованої і зіставних операцій під 
час використання методів «витрати плюс» та 
ціни перепродажу.

Метод розподілення прибутку базується 
на розподілі кожному пов’язаному підпри-
ємству, що бере участь у операції з транс-
фертною ціною, частини загального прибутку/
збитку, отриманого від такої операції, яку б 
непов’язане підприємство отримало від участі 
у зіставній операції [12].

Етапи застосування методу розподілу при-
бутку:

1) визначається загальний прибуток обох 
сторін від досліджуваної операції;

2) проводиться оцінка внеску кожної зі сто-
рін у створення загального прибутку від опе-
рації шляхом аналізу функцій, ризиків та акти-
вів, що задіяні стороною в операції;

3) загальний прибуток розподіляється між 
сторонами операції в такій пропорції, яку 
можна було б очікувати у разі проведення 
операції між незалежними сторонами.

Для розподілення прибутку необхідно вра-
ховувати розмір витрат, понесених у зв’язку зі 
створенням нематеріальних активів, характе-
ристику персоналу, включаючи його чисель-
ність і кваліфікацію, витрачений персоналом 
час, обсяг витрат на оплату праці, ринкову 
вартість активів, що були використані та 
мали вплив на розмір отриманого прибутку 
(збитку), інші показники, які пов’язані з вико-
нанням функцій суб’єктом господарювання, 
що досліджується [14, с. 97].

Якщо сторони контрольованих операцій, 
сукупний прибуток яких підлягає розподі-
ленню з урахуванням положень цього під-
пункту, ведуть бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність на підставі різних форм і методів 
бухгалтерського обліку, з метою застосування 
методу розподілення прибутку бухгалтерська 
та фінансова звітність повинні бути приве-
дені у відповідність до єдиних методологічних 
основ бухгалтерського обліку [13, с. 70].

Висновки з цього дослідження. В процесі 
розвитку міжнародної торгівлі та входження усе 
більшої кількості ТНК на ринок України питання 
трансфертного ціноутворення стає все більш 
актуальним для торговельного підприємства. 
В податковому вітчизняному законодавстві 
спостерігається недостатня увага у визна-
ченні методів ціноутворення та певна обмеже-
ність у застосуванні широко вживаних у світо-
вій практиці сучасних методів ціноутворення.

Методи трансфертного ціноутворення, 
згідно з методикою ОЕСР та Податкового 
кодексу України, є актуальними для викорис-
тання на підприємствах торгівлі. Вони набли-
жають процес формування трансфертної ціни 
до процесу формування ціни на ринку, мінімізу-
ють ризики, пов’язані з подвійним оподаткуван-
ням та донарахуванням податку на прибуток.

Використання того чи іншого методу фор-
мування трансфертних цін також залежить від 
середньо- та довгострокової стратегії підпри-
ємства, ринкової кон’юнктури, фінансового 
стану компанії чи групи компаній. Керівни-
цтво торговельного підприємства самостійно 
приймає рішення щодо застосування від-
повідного методу трансфертних цін, що вже 
досліджений, чи розробляти власний. Один 
метод визначення трансфертної ціни не може 
задовольнити всіх потреб підприємства. Тому 
одна методика формування трансфертної 
ціни може бути використана на підприємстві 
для вирішення виробничих проблем, інша – 
для мінімізації податкових платежів тощо.
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Стаття присвячена дослідженню проблем організації бухгалтерського обліку людського капіталу аграрних 
підприємств. Наведено визначення людського капіталу для цілей бухгалтерського обліку. Проведено деталь-
не дослідження етапів облікового процесу людського капіталу аграрних підприємств. Подано облікові номен-
клатури обліку людського капіталу на етапі первинного та поточного обліку.

Ключові слова: організація обліку, людський капітал, обліковий процес, облікова номенклатура, аграрне 
підприємство.

Качмар О.В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию проблем организации бухгалтерского учета человеческого капитала 

аграрных предприятий. Приведены определения человеческого капитала для целей бухгалтерского учета. 
Проведено детальное исследование этапов учетного процесса человеческого капитала аграрных предпри-
ятий. Поданы учетные номенклатуры учета человеческого капитала на этапе первичного и текущего учета.

Ключевые слова: организация учета, человеческий капитал, учетный процесс, учетная номенклатура, 
аграрное предприятие.

Kachmar O.V. ORGANIZATION OF ACCOUNTING HUMAN CAPITAL AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article investigates the problems of human capital accounting of agricultural enterprises. The definition of hu-

man capital for accounting purposes. A detailed study of the stages of human capital accounting process agricultural 
enterprises. Accounts determined range of human capital accounting during the primary and the current account.

Keywords:  organization of accounting, human capital, accounting processes, accounting nomenclature, enter-
prises agrarian.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У процесі розвитку ринкових від-
носин та в умовах динамічного конкурент-
ного середовища зростає роль людського 
капіталу підприємств, що відображає еко-
номічний стан, стійке становище на ринку 
та конкурентоспроможність господарюю-
чих суб’єктів. Внаслідок затяжного періоду 
трансформування економіки аграрні під-
приємства зазнали значних змін, а сьогодні 
успішно функціонують лише ті, які зуміли 
зберегти позиції на ринку за рахунок інте-
лектуальних здібностей своїх працівників, 
особливо управлінського персоналу. Упро-
довж цього періоду в аграрних підприєм-
ствах значно зменшилась кількість пра-
цівників через скорочення трудомістких 
галузей виробництва, посилення непри-
вабливості сільськогосподарської праці, 
що призвело до значних втрат людського 
капіталу загалом. Сучасне аграрне вироб-
ництво й аграрні підприємства потребують 
розробки відповідної методики організації 
обліку людського капіталу, що забезпечить 

належне формування інформації щодо 
накопичення та продуктивного викорис-
тання людського капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблем людського капі-
талу присвятили свої праці відомі зарубіжні 
вчені, такі як, зокрема, Г. Бартелс, Г. Беккер, 
М. Боуен, М. Денісон, А. Добринін, Р. Дорн-
буш, С. Дятлов, Дж. Кедрик, А. Корицький, 
М. Критський, Р. Лукас, Ф. Махлуп, С. Рощин, 
Р. Солоу, Л. Туроу, С. Фішер, Т. Шульц. Серед 
українських учених проблемами формування 
та відтворення людського капіталу займа-
ються В. Антонюк, Д. Богиня, О. Бородіна, 
О. Грішнова, Л. Михайлова, О. Павлов, І. Про-
копа, О. Стефанишин та інші. Проблеми, 
пов’язані з теорією та методологією бухгал-
терського обліку людського капіталу, а також 
його відображенням у звітності, розкрито в 
працях вітчизняних дослідників, таких як, 
наприклад, Ф. Бутинець, Н. Головай, Т. Дави-
дюк, А. Колосюк, Н. Королюк, С. Легенчук, 
П. Майданевич, Л. Чижевська, К. Шиманська, 
Н. Шульга.БУ
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте у працях цих вче-
них поза увагою залишаються питання науко-
вих та практичних розробок організації облі-
кового процесу людського капіталу аграрних 
підприємств, які можуть забезпечити належне 
документування та відображення в обліку та 
звітності інформації про людський капітал, 
що сприятиме своєчасному інвестуванню 
й забезпечить управління процесом відтво-
рення людського капіталу на підприємстві.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження мето-
дологічних засад відображення людського 
капіталу в обліково-аналітичній системі під-
приємства, а також надання пропозицій щодо 
вдосконалення організації облікового процесу 
людського капіталу аграрних підприємств в 
частині розробки переліку облікових номен-
клатур первинного і поточного обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В сучасних умовах роль людського 
капіталу значно зросла, без нього не може 
розвиватись бізнес та не може успішно функ-
ціонувати будь-яке підприємство. Ефектив-
ними є підприємства, які дбають про своє 
кадрове забезпечення, тобто підвищують 
рівень кваліфікації працівників, стимулюють 
розвиток особистості, забезпечують належні 
умови праці та відпочинку, здійснюють 
заходи для зміцнення здоров’я працівників. 
Сьогодні відображення людського капіталу в 
бухгалтерському обліку є дискусійним питан-
ням і практично не вирішеним як на рівні між-
народних стандартів фінансової звітності, 
так і на рівні національної бухгалтерської 
методології.

Засновником концепції обліку людських 
ресурсів вважають Е. Фламхольца, теоре-
тичні конструкції якого дають змогу визначати 
витрати на формування і використання люд-
ських ресурсів, а також оцінювати вигоди від 
інвестицій в них.

Е. Фламхольц вважав, що людські ресурси 
необхідно враховувати як актив компанії. Він 
виділив три основних критерії визнання люд-
ських ресурсів як активу: потенційна вигода; 
наявність прав володіння або контролю з боку 
адміністрації; оцінка в грошовому вимірнику 
[1].

Виходячи з трактування поняття люд-
ського капіталу українськими економістами, 
для потреб бухгалтерського обліку Н. Коро-
люк запропонував використовувати визна-
чення поняття «людський капітал» як особли-
вої форми капіталу, що включає сукупність 

природжених та набутих, з одного боку, та 
продуктивних, з іншого боку, властивостей, 
здібностей і рис індивідуума, які перебувають 
у його власності, формування якого здійсню-
ється на основі цілеспрямованих інвестиції у 
їх розвиток, має здатність бути нагромадже-
ним протягом всього життя та забезпечувати 
його власнику отримання і зростання доходу. 
Використання такого підходу дає змогу най-
більш повно охарактеризувати й оцінити 
рівень розвитку особи, а також визначити її 
роль в господарській діяльності підприємства 
[2, с. 8].

Найбільш точне визначення людського 
капіталу для цілей бухгалтерського обліку 
надано Т. Давидюк: «людський капітал – це 
сформований або розвинений у результаті 
інвестицій в освіту, професійну підготовку та 
накопичений людиною певний запас здоров’я, 
виробничих і загальнолюдських знань, нави-
чок, здібностей, вмінь, які дозволяють їй 
успішно виконувати свою професійну діяль-
ність і які доцільно використовувати для 
одержання певного результату, що сприяє 
зростанню продуктивності праці й ефектив-
ності виробництва, завдяки цьому впливає 
на зростання доходів його власника, прибутку 
підприємства та національного багатства кра-
їни» [3, с. 8].

Т. Давидюк та І. Замула визначають люд-
ський капітал у вартісному вираженні, тобто 
як вартість створення і підтримки на певному 
рівні спеціальних якостей найманих робітни-
ків за рахунок витрат підприємства [4, с. 2]. 
Вони звертають увагу на такі ознаки, що є сут-
тєвими для розкриття змісту людського капі-
талу як облікової категорії:

– є активом, який забезпечує отримання 
економічних вигод від інших активів підпри-
ємства;

– можна порівняти з будь-яким іншим акти-
вом з точки зору життєвого циклу (придбання, 
доведення до працездатного стану, експлуа-
тація і виведення з експлуатації);

– займає проміжну ланку між необорот-
ними і оборотними активами;

– піддається зменшенню або збільшенню 
корисності;

– гіпотетично піддається оцінці для цілей 
відображення в обліку та звітності [4, с. 3].

Специфічність людського капіталу як 
об’єкта облікового процесу потребує такого 
застосування методів бухгалтерського обліку, 
які б забезпечували ефективну його іденти-
фікацію, реєстрацію, що сприяло б ефектив-
ному управлінню ним на рівні підприємств.
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Обліковий процес складається з бага-
тьох блоків, які повинні бути конкретизовані і 
представлені у технологічних та структурних 
аспектах. Конкретизація технології облікового 
процесу людського капіталу залежить від 
складових людського капіталу та сфери його 
застосування, сукупності операцій, технічних 
засобів обробки та перетворення даних у сис-
тему показників.

На основі узагальнення наявних поглядів 
нами виділено п’ять основних складових еле-
ментів формування людського капіталу (рис. 
1): природні складові; якості, здобуті навчан-
ням; якості, набуті практичною діяльністю; 
психологічні якості; мобільність особистості, 
а також визначено сфери застосування люд-
ського капіталу: матеріальне виробництво, 
нематеріальне виробництво, наука і наукове 
обслуговування, управлінська сфера, полі-
тична сфера.

Аграрні підприємства належать до сфери 
матеріального виробництва, в якій виділено 
людський капітал з менеджерськими задат-
ками та людський капітал з виконавчими зді-
бностями, тобто ці підприємства потребують 
людського капіталу з різноманітними задат-
ками, для організації обліку якого доцільно 
розробити облікові номенклатури, носії облі-
кових номенклатур, рух носіїв, технологію та 
забезпечення облікового процесу людського 
капіталу.

Як відомо, організація облікового процесу 
здійснюється за трьома етапами, а саме пер-
винним, поточним, підсумковим. Першим ета-
пом облікового процесу є первинний облік. 
Його зміст становлять первинне спостере-
ження, тобто сприйняття господарського 
факту (явища або процесу), вимірювання у 
натуральному та вартісному вираженні, фік-

сація у носіях облікової інформації – докумен-
тах [5, с. 9].

Сприйняття та вимірювання можливі лише 
тоді, коли об’єкти обліку конкретизовані у 
вигляді облікових номенклатур. Тому най-
важливішим об’єктом організації первинного 
обліку людського капіталу є облікові номен-
клатури, під час формування яких необхідно 
врахувати всі якісні та кількісні ознаки люд-
ського капіталу, а також скласти їх перелік 
(табл. 1).

Досвід показує, що на утворення первин-
них носіїв інформації (документів) витрача-
ють приблизно 40–60% загального часу, у 
зв’язку з чим важливим моментом організації 
є максимальне скорочення трудових витрат 
на цьому етапі облікового процесу.

Важливим об’єктом організації первин-
ного обліку є забезпечення його нормального 
функціонування, для чого потрібні технічні 
засоби оргтехніки, обчислювальна техніка, 
носії інформації.

Українські вчені, досліджуючи відобра-
ження в обліку людського капіталу, зверта-
ють увагу на необхідність документування 
таких об’єктів. Так, А. Чухно зазначає, що, 
оскільки складові інтелектуального капіталу, 
серед яких є людський капітал, беруть участь 
у виробництві, то вони визначають цінність 
компанії, що має відображатися в бухгалтер-
ських документах [6, с. 50].

Як вітчизняна, так і світова практика нині 
не виробила на законодавчому рівні переліку 
типових документів, які відображали б інфор-
мацію про складові людського капіталу в тій 
формі, якої вимагає бухгалтерський облік.

Варто зазначити, що кожний суб’єкт гос-
подарювання, відповідно до своїх потреб, 
може розроблювати необхідні форми пер-

Таблиця 1
Перелік облікових номенклатур з обліку людського капіталу  

на етапі первинного обліку

Назва показників Призначення 
показників Носії інформації

Прізвище, ім’я та по батькові працівника, ідентифіка-
ційний номер, дата народження, місце проживання, 
сімейний стан, наявність дітей, назва структурного 
підрозділу, посада, освіта, досвід роботи, ранг (сту-
пінь, класність), підвищення кваліфікації, кількість днів 
непрацездатності за останні три роки.

Для узагальнення 
інформації про 

особисті дані пра-
цівника.

Особова картка 
працівника під-

приємства.

Цілеспрямованість, творчий потенціал, організова-
ність, моральна відповідальність, сумлінність, терпе-
ливість, толерантність, психологічна стійкість,бажання 
кар’єрного росту, професійна впевненість, моральна 
та матеріальна задоволеність працею на займаній 
посаді.

Для визначення 
потенційних мож-
ливостей та якос-
тей працівників.

Анкети тестового 
опитування пра-
цівників підпри-

ємства.
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винних документів, які будуть містити необ-
хідну інформацію про людський капітал. Під 
час розроблення форм первинних документів 
потрібно дотримуватися вимог, передбачених 
Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні».

Розробку форм первинних документів 
доцільно здійснювати в розрізі складових 
людського капіталу. Це забезпечить відобра-
ження в них тієї інформації, якої потребує бух-
галтерський облік.

Розроблені форми первинних документів 
мають бути затверджені внутрішніми розпо-
рядчими документами підприємства. Таким 
чином, документально підтверджені відомості 
про людський капітал особи будуть викорис-
товуватися апаратом управління як засіб реа-
лізації покладених на нього функцій [7, с. 254].

Поточний облік (реєстрація даних первин-
ного обліку у системі рахунків в облікових реє-
страх) – це другий етап облікового процесу. На 
його здійснення витрачають майже половину 
часу під час ручного оброблення. Це свідчить 
про те, що його організація є дуже важливим 
об’єктом.

Під поточним обліком розуміють обробку, 
реєстрацію і запис даних первинного обліку, 
тобто носіїв інформації, в облікові реєстри, 
групування та перегрупування їх з метою 
одержання потрібної результатної інформації.

Багато операцій поточного обліку можна 
умовно об’єднати у такі види: реєстрація 
(запис); арифметичні дії (додавання, відні-
мання, множення, ділення, розрахунки); гру-
пування та перегрупування даних. Кожний 
вид операцій складається з окремих робіт, 
кількість яких залежить від конкретних умов і 
насамперед від технічної озброєності праців-

ників обліку, наявності обчислювальної тех-
ніки, її виду, типу.

Поточний облік як частина облікового про-
цесу зумовлює ті організаційні елементи, 
сукупність яких формує його як об’єкт орга-
нізації. Цими об’єктами в організації обліку 
людського капіталу є облікові номенклатури 
поточного обліку (табл. 2), носії облікових 
номенклатур (облікові реєстри і документи, 
які складають на цьому етапі облікового про-
цесу); документообіг та забезпечення обліко-
вого процесу.

Основними видами носіїв інформації 
(номенклатури) є облікові реєстри.

Бухгалтерський облік не тільки інформує 
про стан і зміни господарства, його елементи, 
здійснює контроль за наявністю, рухом, вико-
ристанням об’єктів господарювання, але й 
виконує функцію оцінки результативності 
роботи. Досягають цього на основі узагаль-
нення даних на підсумковому етапі. Підсумко-
вий етап облікового процесу дає змогу мати 
дані про результати роботи за місяць, квар-
тал, півріччя, рік.

Підсумковий етап облікового процесу іноді 
називають балансовим узагальненням (звіт-
ністю). Це заключний етап облікового про-
цесу, який можна охарактеризувати як упо-
рядковану сукупність операцій, з формування 
показників, що відображують результати 
виробничої й господарської діяльності підпри-
ємства за певний період.

Організація підсумкового обліку залежить 
від якості організації первинного та поточного 
обліку.

Формування підсумкових показників скла-
дання звітних форм – це досить трудомісткий 
процес. Слід мати на увазі, що він відбува-

Таблиця 2
Перелік облікових номенклатур з обліку людського капіталу аграрних підприємств на 

етапі поточного обліку
Група Підгрупа Субпідгрупа

Людський капітал

Людський капітал з 
менеджерськими задат-

ками
Керівники; спеціалісти

Людський капітал з вико-
навчими здібностями Службовці; робітники

Витрати на розвиток 
людського капіталу

Витрати на професійний 
розвиток

Витрати на навчання;
 – витрати на перепідготовку працівників;
 – витрати на підвищення кваліфікації

Витрати на збереження 
персоналу

Витрати на матеріальне стимулювання;

 – витрати на оздоровлення персоналу;

 – витрати на соціальні послуги
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ється за відносно короткий період. За цей час 
треба підготувати кілька складних показників, 
заповнити різні звітні форми, підготувати ана-
літичні висновки, пояснення тощо.

Складність організації цього етапу обліко-
вого процесу полягає ще й у тому, що, крім 
облікових даних, показників первинного та 
поточного обліку, необхідні дані планування, 
нормування, фінансів, оперативного та ста-
тистичного обліку, а також попередніх звітних 
періодів. Наявність цих даних і показників 
дає можливість не тільки оцінити результати 
роботи господарства, але й виявити тенден-
цію розвитку. На цьому етапі облікового про-
цесу до роботи залучають працівників інших 
економічних служб господарства, а саме пла-
нової, праці, фінансової.

Підсумковий облік людського капіталу як 
етап облікового процесу визначає об’єкти, які 
мають бути організовані, а саме номенкла-
туру, носії номенклатури, рух носіїв та забез-
печення обліку. На підсумковому етапі облі-
кові номенклатури є показниками звітності, 
які надалі підлягають аналізу для розробки 
управлінських рішень. Жодним нормативним 
актом на законодавчому рівні не передба-
чені розроблені форми звітності, в яких би 
відображалась інформація про людський 
капітал. Оскільки для ефективного управ-
ління діяльністю підприємства необхідним є 
її запровадження як об’єкта обліку, інформа-
ція про людський капітал повинна відобра-
жатися у звітності. Для надання інформації 
про людський капітал доцільно розробляти 
внутрішні звіти, розроблені відповідно до 
потреб кожного конкретного господарюючого 

суб’єкта. Згідно з обраною оцінкою вартості 
людського капіталу внутрішня звітність має 
містити показники, передбачені відповідним 
методом. При цьому варто відштовхуватися 
від того, що така внутрішня звітність має 
відповідати низці вимог, а саме достовір-
ності, оперативності підготовки, своєчасності 
надання [7, с. 258].

Отже, незалежно від технічних засобів тех-
нологія облікового процесу в усіх випадках 
передбачає такі об’єкти організації, як номен-
клатура, носії даних, рух носіїв, забезпечення 
процесу. Характерним при цьому є те, що 
зазначені об’єкти організації використову-
ються на всіх трьох етапах облікового про-
цесу, а саме етапах первинного, поточного і 
підсумкового обліку.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
організації бухгалтерського обліку людського 
капіталу аграрних підприємств дає змогу 
зробити висновок, що необхідно здійснити 
низку заходів, спрямованих на її покращення. 
Потребує вдосконалення організація обліко-
вого процесу людського капіталу аграрних 
підприємств. Використання запропонованого 
методичного підходу, що містить системати-
зовану послідовність облікових номенкла-
тур первинного і поточного обліку людського 
капіталу аграрних підприємств, розроблених 
на основі складових елементів людського 
капіталу, дасть можливість покращити доку-
ментування господарських операцій з фор-
мування людського капіталу, а також дасть 
змогу забезпечити їх відображення в системі 
аналітичного і синтетичного обліку та внутріш-
ньогосподарської звітності.
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У статті проведено аналіз фінансової стійкості на прикладі підприємства ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за період 
2013–2015 років. Наведено розрахунки показників оцінки фінансової стійкості, які дають можливість здійснити 
аналіз розвитку та функціонування підприємства. Розглянуто показники забезпеченості запасів та витрат під-
приємства джерелами їх формування для визначення фінансової ситуації за ступенем стійкості. На підставі 
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В статье проведен анализ финансовой устойчивости на примере предприятия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за 

период 2013–2015 годов. Приведены расчеты показателей оценки финансовой устойчивости, которые дают 
возможность осуществить анализ развития и функционирования предприятия. Рассмотрены показатели обе-
спеченности запасов и затрат предприятия источниками их формирования для определения финансовой 
ситуации по степени устойчивости. На основе расчетов сделаны соответствующие выводы.
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In the article the analysis of financial stability on the example of enterprises of PJSC “DNEPRAZOT” for the 

period 2013–2015. The calculations of the indicators for assessing financial stability, which enable an analysis of 
the development and functioning of the enterprise. Considered indicators of security of stocks and expenses of the 
enterprise, sources of their formation to determine the financial situation on the degree of stability. On the basis of 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В сучасних умовах нестабільного 
економічного становища в країні виникає 
необхідність у досконалому вивчені фінан-
сового стану підприємства, одним з осно-
вних елементів якого є аналіз фінансової 
стійкості. Фінансова стійкість є однією з голо-
вних умов розвитку, життєдіяльності, основою 
стабільного стану та забезпечення високого 
рівня конкурентоспроможності будь-якого 
підприємства. Вона характеризує ефектив-
ність фінансового, операційного та інвес-
тиційного розвитку, відображає достатність 
забезпечення оборотних засобів власними 
джерелами покриття, а також дає змогу під-

приємству ефективно здійснювати фінан-
сово-господарську діяльність та відповідати 
за своїми боргами і зобов’язаннями. Саме 
фінансова стійкість дає можливість підпри-
ємству маневрувати власними коштами та 
визначає ступінь незалежності підприємства 
від зовнішніх джерел фінансування.

Отже, досить актуальним є питання визна-
чення показників, які дають змогу дати оцінку 
фінансової стійкості підприємства, котре вхо-
дить до десятки ведучих підприємств хімічної 
та нафтохімічної промисловості України, – 
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В працях вітчизняних та зарубіжних БУ
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економістів досліджено широке коло питань, 
пов’язаних з аналізом та оцінкою фінансо-
вої стійкості підприємства. Серед них слід 
назвати таких, як О.М. Мельник [1], М.Л. Кот-
ляр [2], Н.Ф. Чечетова [3], В.М. Кремень [4], 
М.Д. Білик [5], К.К. Усатюк [6], Н.Ю. Захарова 
[7].

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Попри численні 
дослідження, не існує встановленої мето-
дики визначення фінансової стійкості підпри-
ємств, хоча у більшості з наявних способів 
оцінки фінансової стійкості все зводиться до 
визначення абсолютних та відносних показ-
ників стійкості. Описані у дослідженнях різних 
авторів методики оцінки фінансової стійкості 
часто формуються із застосуванням неодноз-
начних, з надмірною кількістю показників, під 
час розрахунку яких використовуються коефі-
цієнти, котрі повторюються.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Головною метою цієї 
роботи є те, щоб на основі наявних мето-
дик визначення фінансового стану підпри-
ємств зробити розрахунки показників оцінки 
фінансової стійкості одного з найбільших 
підприємств хімічної промисловості Укра-
їни – ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», а також дослідити 
зміни фінансової стійкості підприємства про-
тягом 2013–2015 років.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансова стійкість (стабільність) 
є однією з найважливіших характеристик 
фінансового стану підприємства.

Фінансова стійкість – це рівновага між влас-
ними та залученими засобами, надійно гаран-
тована платоспроможність, незалежність від 
випадковостей ринкової кон’юнктури та парт-
нерів, наявність такої величини прибутку, який 
би забезпечив самофіксування, довіра креди-
торів та інвесторів, а також рівень залежності 
від них.

Основні показники, які у світовій та вітчиз-
няній практиці використовуються для оцінки 
фінансової стійкості підприємств, наведені у 
табл. 1.

Розрахунки показників оцінки фінансової 
стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на кінець 2013–
2015років наведено у табл. 2.

Провівши розрахунки, можна зробити такі 
висновки:

1) на кінець 2013–2015 років коефіцієнт 
автономії на ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» має низьке 
значення, нижче від нормативного; значення 
показників фінансової залежності та авто-
номії свідчать про те, що підприємство має 

високий рівень залежності від позикових дже-
рел фінансування діяльності;

2) показники маневреності знаходиться 
в межах нормативного значення на кінець 
2013 та 2015 років, тому мають задовільне 
значення;

3) значення показників поточних і довго-
строкових зобов’язань свідчать про високу 
частку поточних зобов’язань, а саме задо-
вільну структуру позикового капіталу 
ПАТ»ДНІПРОАЗОТ»;

4) на ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» спостеріга-
ється низький рівень забезпеченості влас-
ними оборотними коштами на кінець 2013 та 
2015 років, власного капіталу було недостат-
ньо для покриття навіть необоротних активів 
на кінець 2014 року;

5) значення показників фінансування та 
фінансової стійкості свідчать про низьку 
фінансову стійкість підприємства протягом 
досліджуваного періоду.

Доцільно розглянути багаторівневу схему 
покриття запасів і витрат з метою визначення 
абсолютних показників фінансової стійкості 
підприємства. Для характеристики ступеня 
забезпеченості запасів і витрат визначимо 
наявність джерел для їх формування.

Наявність власних обігових коштів (ВОК) 
визначається за формулою:

ВОК=ВК-НА                       (1),
де ВК – власний капітал;
НА – необоротні активи.
Показник наявності власних та довгостро-

кових позикових коштів (ВДПК) визначається 
за формулою:

ВДПК=ВОК+ДЗ-НА               (2),
де ДЗ – довгострокові зобов’язання.
Загальний розмір основних джерел фор-

мування запасів та витрат визначається за 
формулою (ОК):

ОК=ВОК+ДЗ+КЗ-НА               (3),
де КЗ – це позикові кошти та короткостро-

кові кредити.
Кожен з вищезазначених показників наяв-

ності джерел формування запасів і витрат 
повинен бути зменшеним на суму іммобіліза-
ції оборотних коштів у складі інших оборотних 
активів та дебіторів.

Трьом показникам наявності джерел фор-
мування запасів та витрат відповідають три 
показники забезпеченості запасів їх форму-
вання.

Нестача (-) або надлишок (+) власних обі-
гових коштів:

±∆ВОК=ВОК-ЗВ                  (4),
де ЗВ – запаси та витрати.
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Нестача (-) або надлишок (+) довгостроко-
вих джерел формування запасів та власних 
обігових коштів:

±∆ВДПК=ВДПК-ЗВ                (5).
Нестача (-) або надлишок (+) загального 

розміру основних джерел формування запа-
сів та витрат:

±∆ОК=ОК-ЗВ                      (6).
За допомогою показників забезпеченості 

запасів та витрат джерелами їх формування 
визначають фінансову ситуацію за ступенем 
стійкості.

Виділяють чотири типи фінансової стій-
кості [8, с. 171–174].

1) Абсолютна стійкість фінансового стану 
(платоспроможність підприємства гаранто-
вана; для забезпечення запасів достатньо 
власних обігових коштів). Вона обумовлю-
ється такими умовами:

∆ВОК≥0;
∆ВДПК≥0;

∆ОК≥0.
Тримірний показник визначається як (S – 

1,1,1). Значення тривимірного показника (1, 1, 

Таблиця 1
Система показників оцінки фінансової стійкості

Назва 
коефіцієнта Характеристика коефіцієнта Методика 

розрахунку
Нормативне 

значення

Коефіцієнт  
автономії

Коефіцієнт визначається як відно-
шення загальної суми власних коштів 
до підсумку балансу та характеризує 
ступінь незалежності підприємства 
від зовнішніх запозичень

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃ 0,5

Коефіцієнт  
фінансової 
залежності

Зростання цього коефіцієнта обумов-
лює збільшення частки позичених 
коштів у фінансування підприємства; 
є показником, оберненим до коефіці-
єнта автономії

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,

або 1-р.1
˂0,5

Коефіцієнт забез-
печеності влас-

ними оборотними 
коштами

Відображає ту частину оборотних 
активів, яка фінансується за рахунок 
власного капіталу

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃0,1

Коефіцієнт 
маневреності 

власного капіталу

Визначається як відношення влас-
ного капіталу до оборотних активів; 
коефіцієнт показує, яка частина влас-
ного капіталу використовується для 
фінансування поточної діяльності

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃0,4

Коефіцієнт поточ-
них зобов’язань

Коефіцієнт характеризує питому вагу 
поточних зобов’язань у загальній сумі 
зобов’язань

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃0,5

Коефіцієнт спів-
відношення нео-
боротних і влас-

них коштів

Коефіцієнт характеризує рівень 
забезпеченості необоротних активів 
власними коштами

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃0,5

Коефіцієнт  
довгострокових 

зобов’язань

Коефіцієнт характеризує частку дов-
гострокових зобов’язань у загальній 
сумі джерел зобов’язань

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˂0,2

Коефіцієнт  
співвідношення 

власного та 
залученого капі-
талу (фінансової 

стійкості)

Показник демонструє, скільки гри-
вень власного капіталу припадає на 
1 грн. залученого капіталу, а також 
характеризує фінансову стійкість під-
приємства

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˃1,0

Коефіцієнт  
співвідношення 

залученого і 
власного капіталу 

(фінансового 
ризику, фінансу-

вання)

Показник демонструє, скільки гри-
вень залученого капіталу припадає 
на 1 грн. власного капіталу; цей кое-
фіцієнт є зворотним попередньому

р. 1495
р. 1900

 

(р. 1900 − р. 1495)
р. 1900

 

(р. 1495 − р. 1095)
р. 1195
р. 1495
р. 1195

 

 
р. 1695

(р. 1595 + р. 1695) 

 
р. 1095
р. 1495

 

р. 1595
(р. 1595 + р. 1695) 

р. 1495
(р. 1595 + р. 1695) 

 
(р. 1595 + р. 1695)

р. 1495
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

˂1,0
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Таблиця 2
Показники оцінки фінансової стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на кінець 2013–2015 років

Показник 31 грудня 
2013 року

31 грудня 
2014 року

31 грудня 
2015 року

Відхилення
2014/ 
2013

2015/ 
2014

Коефіцієнт автономії 0,366 0,185 0,299 -0,181 0,114
Коефіцієнт фінансової залежності 0,634 0,815 0,701 0,181 -0,114
Коефіцієнт забезпеченості власними обо-
ротними коштами 0,040 -0,026 0,026 -0,066 0,052

Коефіцієнт маневреності власного капі-
талу 0,553 0,232 0,415 -0,321 0,183

Коефіцієнт поточних зобов’язань 0,896 0,958 0,932 0,062 -0,026
Коефіцієнт співвідношення необоротних і 
власних коштів 0,927 1,111 0,936 0,184 -0,175

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань 0,104 0,042 0,068 -0,062 0,026
Коефіцієнт співвідношення власного та 
залученого капіталу (фінансової стійкості) 0,576 0,226 0,427 -0,350 0,200

Коефіцієнт співвідношення залученого і 
власного капіталу (фінансового ризику, 
фінансування)

1,736 4,417 2,344 2,681 -2,072

1) свідчить про абсолютну фінансову стійкість 
підприємства, але цей факт у практиці буває 
рідко і може свідчити також про невміння 
керівництва підприємства притягувати і вико-
ристовувати позикові кошти для зростання 
рентабельності власного капіталу.

2) Нормальна стійкість використовується 
для забезпечення запасів; крім власних обі-
гових коштів, залучаються довгострокові кре-
дити та позики; платоспроможність гаранто-
вана.

∆ВОК<0;
∆ВДПК≥0;

∆ОК≥0;
тримірний показник – (S – 0,1,1).

3) Нестійкий фінансовий стан – для забез-
печення запасів, крім власних обігових коштів 
та довгострокових кредитів і позик, залуча-
ються короткострокові кредити та позики; 
платоспроможність порушена, але є можли-
вість її відновити.

∆ВОК<0;
∆ВДПК<0;

∆ОК≥0;
тримірний показник – (S – 0, 0, 1).

4) Кризовий фінансовий стан – для забез-
печення запасів не вистачає «нормальних» 
джерел їх формування; підприємству загро-
жує банкрутство.

∆ВОК<0;
∆ВДПК<0;

∆ОК<0;
тримірний показник – (S – 0,0,0).

Розрахунки показників і оцінка фінансо-
вої стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» наведені в 
табл. 3.

Після проведеного аналізу, який наведено 
у табл. 3, встановлено, що ПАТ «ДНІПРО-
АЗОТ» гостро відчуває нестачу власних обі-
гових коштів протягом досліджуваного пері-
оду, а також нестачу довгострокових джерел 
фінансування станом на кінець 2014–
2015 років. За даний період аналізу фінан-
сова стійкість ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» погір-
шилась з нормальної на кінець 2013 року 
до нестійкого фінансового стану на кінець 
2014–2015 років.

Висновки з цього дослідження. На основі 
проведеного дослідження зроблено аналіз 
фінансової стійкості хімічного підприємства 
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ». Періодом дослідження 
взято 2013–2015 роки. Підприємство має 
низьку фінансову стійкість та високий рівень 
залежності від позикових джерел фінансу-
вання діяльності. Відзначається низький 
рівень забезпеченості власними оборотними 
коштами на кінець 2013 та 2015 років, тоді як 
на кінець 2014 року власного капіталу було 
недостатньо для покриття навіть необорот-
них активів. Незважаючи на це, ПАТ «ДНІ-
ПРОАЗОТ» має задовільну структуру пози-
кового капіталу (високу частку поточних 
зобов’язань), показник маневреності має 
задовільне значення та знаходиться в межах 
нормального. Фінансова стійкість ПАТ «ДНІ-
ПРОАЗОТ» погіршилась з нормальної на 
кінець 2013 року до нестійкого фінансового 
стану на кінець 2014–2015 років.
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Таблиця 3
Оцінка фінансової стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Показник на 31 грудня 
2013 року

на 31 грудня 
2014 року Відхилення на 31 грудня 

2015 року Відхилення

1.Власний капітал 786 384 803 166 16 782 911 516 108 350
2. Необоротні активи 728 949 892 404 163 455 853 475 -38 929
3. Власні обігові кошти 
(р.1-р.2) 57 435 -89 238 -146 673 58 041 147 279

4. Довгострокові 
зобов’язання 141 517 147 678 6 161 144 492 -3 186

5. Наявність власних та 
довгострокових джерел 
покриття запасів (р.3+р.4)

198 952 58 440 -140 512 202 533 144 093

6. Короткострокові кредити 
та позики 1 223 491 3 399 559 2 176 068 1 992 228 -1 407 331

7. Загальний розмір осно-
вних джерел покриття 
запасів (р.5+р.6)

1 422 443 3 457 999 2 035 556 2 194 761 -1 263 238

8. Запаси 168 058 230 901 62 843 265 711 34 810
9. Надлишок (+) або 
нестача (-) власних обіго-
вих коштів (р.3-р.8)

-110 623 -320 139 -209 516 -207 670 112 469

10. Надлишок (+) або 
нестача (-) власних коштів 
і довгострокових кредитів і 
позик (р.5-р.8)

30 894 -172 461 -203 355 -63 178 109 283

11. Надлишок (+) або 
нестача (-) основних дже-
рел покриття запасів  
(р.7-р.8)

1 254 385 3 227 098 1 972 713 1 929 050 -1 298 048

12. Запас стійкості 
фінансового стану, днів 
(р.11∙360/усі джерела)

209,9 264,0 57,1 227,8 -39,2

13. Надлишок (+) або 
нестача (-) основних дже-
рел покриття на 1 грн. 
запасів (р.11/р.8) 

7,5 14,0 6,5 7,3 -6,7

Показники типу фінансової стійкості
Тривимірний показник 0,1,1 0,0,1 - 0,0,1 1

Тип фінансової стійкості
Нормальна 
фінансова 
стійкість

Нестійкий 
фінансовий 

стан
-

Нестійкий 
фінансовий 

стан
-
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У статті проаналізовано вітчизняні і зарубіжні організаційні підходи, а також нормативну базу України щодо 
бухгалтерського обліку доходів і витрат майбутніх періодів на підприємстві. Стаття розкриває сутність таких 
понять, як «доходи майбутніх періодів» та «витрати майбутніх періодів». Розглянуто теоретичні та методичні 
основи обліку та аналізу доходів і витрат майбутніх періодів, запропоновано альтернативну методику їх орга-
нізації, порядку та розподілу.

Ключові слова: доходи майбутніх періодів, витрати майбутніх періодів, аналіз, організація бухгалтерсько-
го обліку.

Ковтуненко Ю.В., Боярская А.Д., Заплетнюк Д.К. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДО-
ХОДОВ И РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализированы отечественные и зарубежные организационные подходы, а также норматив-
ная база Украины по бухгалтерскому учету доходов и расходов будущих периодов на предприятии. Статья 
раскрывает сущность таких понятий, как «доходы будущих периодов» и «расходы будущих периодов». Рас-
смотрены теоретические и методические основы учета и анализа доходов и расходов будущих периодов, 
предложена альтернативная методика их организации, порядка их распределения.

Ключевые слова: доходы будущих периодов, расходы будущих периодов, анализ, организация бухгал-
терского учета.

Kovtunenko Y.V., Boyarsky A.D., Zapletniuk D.К. MODERN APPROACH TO THE ORGANIZATION OF INCOME 
ACCOUNTING AND EXPENDITURES OF FUTURE PERIODS IN THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECO-
NOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

The article analyzed domestic and foreign organizational approaches, and the regulatory framework of Ukraine 
on the accounting of incomes and expenses of future periods at the enterprise. The article reveals the essence of 
such concepts as “incomes of future periods” and “expenses of future periods”. Theoretical and methodical bases 
of the account and the analysis of incomes and charges of the future periods are considered and the alternative 
technique of their organization, an order of their distribution is offered.

Keywords:  incomes of future periods, expenses of future periods, analysis, organization of accounting.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Під час аналізу фінансового ста-
новища підприємства як на теорії, так і на 
практиці доходи та витрати майбутніх періо-
дів постійно викликають дискусійний харак-
тер. Неоднозначність їх складу та практичний 
вплив цієї категорії доходів та витрат на розмір 
фінансового результату підприємства вста-
новлюють актуальність теми дослідження.

Нинішня криза виробничої галузі, ключо-
вою ланкою якої є підприємство, підкреслила 
значимість цієї теми. Всі сфери державних 
реформ певною мірою торкаються економіки, 
яка впливає на підприємства. Відсутність чіт-
кого контролю та єдиного методу обліку дохо-
дів і понесених витрат підприємства, нечітке 
законодавче підґрунтя досить сильно вплива-
ють на фінансовий результат підприємства.БУ
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Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання економічного аналізу 
доходів і витрат майбутніх періодів роз-
глядались в працях таких вітчизняних та зару-
біжних вчених, як Ф.Ф. Бутинeць, Я.B. Соколов, 
К. Ватeрстон, В.М. Сaприкін, Р.Я. Вeйцман, 
Г.C. Суков. E. Бріттoн. Загалом аналіз витрат 
досліджували досить багато зарубіжних і 
вітчизняних вчених, таких як Є.Н. Бaсовськa, 
Г. Гoлл, Т. Вeчорка, Н.В. Гришкo, М.А. Бoлюх, 
В.М. Івахненкo, В.С. Терещенко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Доходи і витрати май-
бутніх періодів виконують роль фінансового 
важеля для регулювання фінансових резуль-
татів діяльності підприємства. Проте досить 
проблемною є регламентація означеної еко-
номічної категорії. У більшості спеціалістів 
досить різняться відповіді на запитання, що 
в підсумку повинно бути віднесене до дохо-
дів та витрат майбутніх періодів. Деякими 
фахівцями було запропоновано зовсім вилу-
чити їх з балансу та перекваліфікувати в інші 
доходи та витрати, що є в їхньому складі. 
Також законодавча база України не регла-
ментує необхідною мірою такі категорії, як 
доходи чи витрати майбутніх періодів. Тому 
підприємства, виходячи з власних міркувань, 
самостійно визначають склад даних доходів 
чи витрат. Тому, незважаючи на всі наявні 
роботи, досить доцільно узагальнити та 
допрацювати означену тему для подальшого 
правильного використання у фінансовій звіт-
ності підприємства.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є 
вивчення теоретичних аспектів вітчизняних, 
зарубіжних вчених та законодавчої бази Укра-
їни для виявлення сутності таких категорій, як 
«доходи майбутніх періодів» та «витрати май-
бутніх періодів»; пропозиція альтернативного 
підходу до класифікації цієї категорії, тобто їх 
сутності, обліку та розподілу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під час проведення аналізу для роз-
криття цієї теми було виявлено, що більшість 
навчальних джерел з економічного аналізу не 
розглядає доходи та витрати майбутніх періо-
дів як окрему категорію. Однак немає сумніву, 
що доходи і витрати майбутніх періодів без-
посередньо впливають на собівартість реа-
лізованої продукції та фінансовий результат 
підприємства, що міцно пов’язується з еконо-
мічною та юридичною сферами виникнення 
даних доходів та витрат.

Отже, доходи майбутніх періодів – це 
кошти, які були отримані підприємством в 
звітному періоді, проте відносяться, згідно з 
правилами бухгалтерської звітності, до май-
бутніх періодів, тому що не були підкріплені 
жодними відповідними витратами [1; 3].

Зокрема, через брак струнких рекомен-
дацій на законодавчому рівні підприємства, 
виходячи зі своєї специфіки, самотужки 
визначають, які доходи доцільно визначати 
як доходи майбутніх періодів. На рис. 1 наве-
дено склад доходів майбутніх періодів для 
підприємств.

Рис. 1. Склад доходів майбутніх періодів
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Витрати майбутніх періодів – це витрати, 
які були сплачені в звітному чи попередніх 
звітних періодах, а також відносяться до собі-
вартості реалізованої продукції в подальших 
звітних періодах шляхом капіталізації, що 
дає змогу підприємству отримати економічну 
вигоду в майбутньому [1].

Відповідно до правил та стандартів бухгал-
терського обліку, а також залежно від специ-
фіки діяльності підприємства до витрат май-
бутніх періодів відносять витрати, які наведені 
на рис. 2.

Головною перешкодою раціонального 
обліку доходів та витрат майбутніх періо-
дів є те, що в балансі підприємство повинно 
відображати майно, якого фактично ще не 
існує. Насамперед необхідно відокремити зі 
складу цієї економічної категорії приховану 
дебіторську заборгованість. Тобто не реко-
мендується відносити до складу «майбутніх 
забезпечень» платежі, за котрі відповідальна 
певна людина, що повинна їх відшкодовувати. 
Інакше, коли відповідальної особи немає, під-
приємству доцільно віднести дані витрати до 
забезпечень майбутніх періодів [2].

Система обліку доходів і витрат майбутніх 
періодів повинна регулюватись різними нор-
мативними документами. Проте, якщо роз-
глядати роздільно доходи та витрати діяль-

ності підприємства, ми знайдемо досить 
багато законодавчих актів, які регламентують 
дані економічні об’єкти, а також де витрати і 
доходи майбутніх періодів аналізуються як 
їх складова, а не як окрема система. Окрім 
Положень (стандартів) та Плану рахунків бух-
галтерського обліку, сутність даних доходів та 
витрат висвітлюється в Постанові про затвер-
дження методики оцінки майна та в Постанові 
з організації обліку в Україні, але безпосеред-
ньо предметом аналізу ця економічна катего-
рія не є (табл. 1).

З табл. 1 наводиться висновок, що голо-
вним законодавчим, нормативним та інструк-
тивним підґрунтям обліку є Закон України 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні» від 16 липня 1999р. з новими 
змінами і додатками, що розкриває правові 
положення регулювання, побудови, ведення 
бухгалтерського обліку на підприємстві та 
складання фінансової звітності в Україні. Цей 
Закон визначає цілі бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності кожного підприємства 
незалежно від його форм власності [4].

Окремого нормативного документа, що 
регламентує доходи і витрати майбутніх пері-
одів, немає, а в перерахованих вище актах 
містяться деякі складові, що зможуть послу-
жити підґрунтям для подальшого вивчення 

Рис. 2. Склад витрат майбутніх періодів
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цієї теми. Зокрема, в них ми можемо знайти 
аналіз рахунку 69 «Доходи майбутніх періо-
дів» та рахунку 39 «Витрати майбутніх періо-
дів», а також роз’яснення окремих їх операцій 
та аналіз їх впливу на собівартість реалізо-
ваної продукції, на дохід звітного періоду, на 
фінансовий результат підприємства загалом.

Безпосередньо в Національному положенні 
(стандарті) бухгалтерського обліку «Вимоги 

до фінансової звітності» від 21 червня 1999 р. 
№ 391/3684 надаються саме визначення цієї 
категорії, їх склад та структура [1].

Не менш важливим етапом в дослідженні 
є висвітлення запитань з обліку й аналізу 
доходів і витрат майбутніх періодів у наукових 
джерелах.

Дані питання організації обліку розгляда-
ються в статтях, опублікованих у періодич-

Таблиця 1
Нормативні акти, які регулюють питання обліку доходів і витрат майбутніх періодів

Нормативне джерело Стислий зміст

Закон України «Про 
бухгалтерський облік  
і фінансову звітність  

в Україні» від 16 липня 
1999 р. [4]

Цей Закон є основною законодавчою, нормативною та інструктив-
ною базою обліку на підприємстві. Він визначає правові засади регу-
лювання, організації, а також головні цілі ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні. У Законі зазна-
чено поняття бухгалтерського обліку, доходу, витрат, зобов’язання, 
господарської операції, а також відповідність нарахування доходів 
та витрат для складення фінансової звітності.

Податковий Кодекс 
України від 2 грудня 
2010 р. № 2755-VI [5]

Підприємства завдяки виробництву і реалізації готової продукції 
отримують доходив в звітному та подальших періодах. У Податко-
вому Кодексі визначаються об’єкт оподаткування, правила ведення 
податкового обліку, ставки оподаткування, а також порядок нараху-
вання та строки сплати податку на прибуток.

НП(С)БО 1 «Вимоги 
до фінансової звіт-

ності» від 21 червня 
1999 р. № 391/3684 [1]

Даний стандарт визначає мету, склад і правила підготовки фінансо-
вої звітності підприємства, а також основні вимоги для визначення 
його елементів. Його засади використовуються в фінансовій звіт-
ності усіх форм та видів власності, які повинні надавати фінансову 
звітність узгоджено з законами України. В ньому зазначено, що 
доходи та витрати майбутніх періодів обов’язково повинні бути відо-
браженні в Балансі підприємства.

НП(С)БО 11 
«Зобов’язання» від 31 
січня 2000 р. № 20 [6]

Даний стандарт застосовується підприємствами та іншими організа-
ціями, а також визначає методику формування інформації в бухгал-
терському обліку та враховує особливості оцінки зобов’язань, що 
встановлюють інші положення бухгалтерського обліку. Згідно з поло-
женням такі категорії, як «доходи майбутніх періодів» та «витрати 
майбутніх періодів», відокремлюються як види зобов’язань, які 
з’явились в звітному періоді та підлягають погашенню в подальших 
звітних періодах.

Інструкція про застосу-
вання Плану рахунків 

бухгалтерського обліку 
активів, (затверджена 
МФУ від 31 березня 
1999 р. № 291) [7]

Дана Інструкція утверджує призначення і систему ведення рахунків 
бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про 
наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-
господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридич-
них осіб. В даній інструкції визначено, що за кредитом рахунку 69 
«Доходи майбутніх періодів» відображається накопичення доходів 
майбутніх періодів, а в дебеті даного рахунку – їх списання. Рахунок 
39 «Витрати майбутніх періодів» відображає накопичення даних 
витрат в дебеті рахунка, списання – в кредиті, а також включення 
їх до структури витрат звітного періоду. Аналізуються рахунки, з 
якими кореспондують рахунки 69 «Доходи майбутніх періодів» та 39 
«Витрати майбутніх періодів».

НП(С)БО 14 «Оренда» 
від 28 липня 2000 р. 

№ 181 [8]

Положення визначає методологічні засади формування у бухгал-
терському обліку інформації про оренду необоротних активів, що є 
одним з елементів доходів майбутніх періодів, а також їх розкриття у 
фінансовій звітності.

НП(С)БО 15 «Дохід» 
від 29 листопада 1999 

р. № 290 [9]

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади форму-
вання в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства 
та її розкриття у фінансовій звітності. В стандарті зазначені визна-
чення та класифікація доходу, а також його оцінка.
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них виданнях, наукових працях українських 
і зарубіжних вчених, таких як К.В. Моли-
бога [10], К.В. Терещенко [11], П.О. Куцик 
[12], Л.М. Куньовська, [15], С.М. Максутов 
[16], В.М. Саприкін [17], Я.В. Соколов [2], які 
детальніше наведені в табл. 2.

Виходячи з результатів табл. 2, можна ска-
зати, що вчені намагаються дати свою стислу 
характеристику специфіці визначення, обліку 
та їх списання на доходи і витрати на звіт-
них періодах. Існує досить багато пропозицій 
щодо вдосконалення обліку цієї економічної 
категорії задля зменшення собівартості про-

дукції, збільшення рентабельності підприєм-
ства та покращення фінансового результату. 
Проте не всі пропозиції мали позитивні від-
гуки від інших вчених та можуть суперечити 
міжнародним стандартам бухгалтерського 
обліку [18].

Господарські операції, що зумовлюють 
появу доходів і витрат майбутніх періодів та 
їх погашення щодо зобов’язання, підлягають, 
згідно з законами України про фінансову звіт-
ність, відображенню в облікових регістрах, 
тобто необхідним чином оформленою пер-
винною документацією чи регістрів аналітич-

Таблиця 2
Питання щодо обліку доходів майбутніх періодів, які розглядалися у періодичних 

виданнях
Джерело Короткий зміст статті

К.В. Молибога  
[10]

Автор дає визначення доходів і витрат майбутніх періодів згідно з 
НП(С)БУ 1 «Вимоги до фінансової звітності». Він характеризує об’єкти 
обліку та приводить основні терміни, що застосовуються підприєм-
ством під час формування даних доходів та витрат і наводить приклади 
рахунків, на яких відображаються операції з оренди основних засобів 
та транспортних послуг з урахуванням авансових орендних платежів, 
визнаних доходами майбутніх періодів для орендодавця і витратами 
майбутніх періодів для орендатора.

К.В. Терещенко  
[11]

Стаття містить результати проведеного автором дослідження сутності 
категорій доходів і витрат майбутніх періодів в історичній ретроспек-
тиві, камеральній та патримоніальній бухгалтерії, а також їх місця в 
статичній і динамічній теоріях фінансової звітності.

П.О. Куцик [12]

Автор дає визначення, спираючись на НП(С)БУ 11 «Зобов’язання», 
та розглядає організаційні підходи до бухгалтерського обліку доходів і 
витрат майбутніх періодів на підприємстві. Обґрунтовано напрями удо-
сконалення організації обліку цих економічних категорій та порядку їх 
розподілу.

П.О. Куцик  
[13]

Автор характеризує нормативну базу, супровідні документи та описує 
розподіл та термін списання доходів і витрат майбутніх періодів на 
звітні періоди.

О.Є. Дубровська 
[14]

Автор проводить порівняльний аналіз нормативного регулювання бух-
галтерського обліку доходів і витрат в Білорусі, РФ і в Україні.

Л.М. Куньовська 
[15]

Автор посилається на роботу І.Я. Омецінської, даючи її визначення 
доходів майбутніх періодів. У статті йдеться про ведення обліку доходів 
майбутніх періодів зарубіжних країн та методи їх списання та корегу-
вання.

С.М. Максутов  
[16]

Автор називає нормативно-методичну базу доходів майбутніх періодів, 
приводить власне визначення доходів та послуг та показує приклади 
списання збитків як доходів майбутніх періодів.

В.М. Саприкін  
[17]

У роботі автор дає характеристику витрат майбутніх періодів та зазна-
чає, що дані витрати можна відображати як в активі (вже понесені 
витрати або сплачені наперед), так і в пасиві (нарахування витрат), що 
суперечить НП(С)БО 1, оскільки рахунок № 39 є активним, а нараху-
вання повинно бути в активі, списання –в пасиві.

Я.В. Соколов [2]
Автор намагається сформувати всі загальні відомості про витрати май-
бутніх періодів, також списання їх на витрати звітного періоду та дати 
їм свою загальну характеристику, виходячи з правил бухгалтерського і 
фінансового обліку в Україні.
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ного обліку. Інформаційна база, яка зумовлює 
факт виникнення та списання доходів і витрат 
майбутніх періодів, наведена у табл. 3.

В табл. 3 розглянуті всі джерела інформа-
ції виникнення цієї економічної категорії, такі 
як первинні документи, а також показано, на 
яких рахунках відображають та кореспон-
дують, показана звітність підприємства, що 
повинна відображати дані доходи та витрати.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, в цьому дослідженні були розглянуті 
теоретичні та методичні основи обліку і ана-
лізу доходів і витрат майбутніх періодів. Було 
виявлено, що жоден нормативний документ 
в Україні не регламентує таку економічну 
категорію, як доходи чи витрати майбутніх 
періодів, а є лише їхньою складовою, через 
що можуть виникати труднощі в обліку даних 

доходів та витрат на підприємстві. Склад та 
структура цієї економічної категорії досить 
різноманітні і мають власні особливості відо-
браження в бухгалтерському обліку. Зокрема, 
для відображення даних доходів викорис-
товується пасивний рахунок № 69 «Доходи 
майбутніх періодів», для витрат – активний 
рахунок № 39 «Витрати майбутніх періодів». 
Було виявлено, що контроль за даними дохо-
дами та витратами досить важливий, адже 
вони слугують економічним важелем для 
корегування доходів, собівартості та фінан-
сового результату підприємства в звітному 
періоді. Тому за некоректного відображення 
та списання доходів і витрат майбутніх періо-
дів виникає викривлення фінансової звітності 
підприємства, що може призвести до значних 
збитків чи навіть до банкрутства підприємства.

Таблиця 3
Інформаційна база виникнення та списання доходів і витрат майбутніх періодів
Група Джерела інформації

Первинні  
документи

Договір оренди, прибутковий касовий ордер, виписка банку, договір перед-
плати, квитанція, проїзний документ, розрахунковий документ, договір 
про надання послуг, акти-вимоги, матеріальні звіти, акти виконаних робіт, 
довідки бухгалтерії, розрахунки бухгалтерії, накладні, рахунки, гарантійні 
бланки на ремонт, акти приймання товару на експертизу тощо.

Рахунки  
бухгалтер-

ського обліку

23 «Виробництво», 30 «Готівка», 39 «Витрати майбутніх періодів», 685 
«Розрахунки з іншими кредиторами», 69 «Доходи майбутніх періодів», 701 
«Дохід від реалізації готової продукції», 703 «Дохід від реалізації товарів і 
послуг», 713 «Дохід від операційної оренди активів», 732 «Відсотки одер-
жані», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати опера-
ційної діяльності».

Облікові  
регістри Журнал 5, 5А, 6.

Фінансова 
звітність

Ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про 
рух грошових коштів», ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»,  
ф. № 6 «Звітність за сегментами».

Статистична 
звітність Ф. № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво промислової продукції».

Інші джерела
Норми і нормативи споживання матеріальних, трудових та інших ресурсів; 
матеріали обстежень, перевірок, спостережень, нарад; конструкторська і 
технологічна документація; ліцензії; патенти.
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У статті досліджено сутність та призначення концепції суттєвості під час планування та проведення зо-
внішнього та внутрішнього аудитів. Визначено особливості реалізації концепції суттєвості у зовнішньому та 
внутрішньому аудитах. З урахуванням специфіки теоретико-методологічних та праксеологічних аспектів вну-
трішнього аудиту запропоновано алгоритм реалізації концепції суттєвості під час його планування та про-
ведення.

Ключові слова: суттєвість, зовнішній аудит, внутрішній аудит.

Копотиенко Т.Ю., Неживая М.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
СУЩЕСТВЕННОСТИ В АУДИТЕ

В статье исследованы сущность и назначение концепции существенности при планировании и прове-
дении внешнего и внутреннего аудитов. Определены особенности реализации концепции существенности 
во внешнем и внутреннем аудитах. С учетом специфики теоретико-методологических и праксеологических 
аспектов внутреннего аудита предложен алгоритм реализации концепции существенности при его планиро-
вании и проведении.
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This article explores the essence and purpose of the concept of materiality in planning and conducting internal 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Планування є обов’язковою й загаль-
новизнаною науковцями стадією будь-якого 
контрольного процесу. Належне здійснення 
планування зовнішнього та внутрішнього 
аудитів суб’єкта господарювання є вагомою 
передумовою досягнення мети контрольного 
заходу у максимально ефективний спосіб. 
Важливість планування посилюється тим, що 
на його результатах ґрунтуються дії суб’єкта 
контролю в межах кожної наступної стадії. 
Нині недостатньо дослідженими, проте від 
того не менш значущими аспектами плану-
вання зовнішнього та внутрішнього аудитів є 
питання, пов’язані з визначенням суттєвості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасні наукові напрацювання, пов’язані 
з трактуванням сутності та розробленням 

методичних підходів до визначення суттє-
вості, переважно присвячені дослідженням 
теорії і практики незалежного професій-
ного (зовнішнього) аудиту фінансової звіт-
ності суб’єктів господарювання. Зокрема, 
теоретичні та методичні аспекти суттєвості 
у контексті зовнішнього аудиту розглядали 
Н.І. Дорош [1], Ю.Ю. Кочинєв [2], М.О Никоно-
вич [3], О.А. Петрик [4], К.О. Редько [5] та інші 
науковці. Окремі аспекти суттєвості у вну-
трішньому аудиті було розглянуто у працях 
К.О. Назарової [6] та О.А. Петрик [7].  Пози-
тивно оцінюючи науковий доробок учених, 
зазначимо, що реалізація концепції суттєвості 
у внутрішньому та зовнішньому аудитах має 
відбуватися з урахуванням того, що зазна-
чені форми контролю відрізняються метою, 
завданнями, суб’єктами їх проведення тощо, БУ
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що зумовлює незавершеність  окремих тео-
ретико-методологічних та праксеологічних 
питань суттєвості в аудиті.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
сутності, призначення та особливостей реа-
лізації концепції суттєвості у зовнішньому та 
внутрішньому аудитах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Огляд літературних та нормативних 
джерел засвідчив, що поняття «суттєвість» 
в аудиті визначають як концепцію [7]; харак-
терні властивості інформації, на дослідження 
яких спрямовані процедури аудиту; об’єкт 
аудиторського дослідження [8, с. 226–227]; 
один із критеріїв якості інформації [9]; осно-
вне поняття методології аудиту [2, с. 1].

Не можна заперечувати того, що суттє-
вість є концептуальним поняттям методології 
аудиту, адже воно фігурує у визначенні мети 
аудиту, яка полягає у формуванні в аудитора 
підтвердженої доказами впевненості щодо 
відсутності у фінансовій звітності суттєвих 
перекручень, спричинених шахрайством або 
помилкою. Залежно від рівня такої впев-
неності у підсумковому документі  аудитор 
висвітлює модифіковану або немодифіковану 
думку відносно достовірності фінансової звіт-
ності в усіх суттєвих аспектах [7, с. 441].  

Слушною є також позиція С. Преснякова, 
який уважає, що «…суттєвість слід уважати 
критерієм якості інформації» [9]. Дійсно, ауди-
тор оцінює фінансову інформацію на предмет 
достовірності її розкриття у звітності в усіх 
суттєвих аспектах. Достовірність, як визнають 
науковці, є характеристикою якості інформа-
ції [8, с. 226–227]. Таким чином, суттєвість є 
підставою (критерієм) для оцінювання звіт-
ності як достовірної чи недостовірної. 

Поняття суттєвості часто трактують через 
визначення рівня суттєвості, яке досить чітко 
регламентовано в національних правилах 
аудиторської діяльності [10], норми яких не 
суперечать Міжнародним стандартам контр-
олю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), 
де зазначається, що рівень суттєвості слід 
уважати загальним обсягом допустимих пере-
кручень даних бухгалтерської (фінансової) 
звітності, який не впливає на якість рішень, 
які приймаються користувачами бухгалтер-
ської (фінансової) звітності на підставі цієї 
звітності [10]. 

Очевидно, що ідеальним варіантом є від-
сутність жодних викривлень у звітній інфор-
мації, тобто її абсолютна достовірність. Однак 

на практиці забезпечити абсолютну точність 
складання фінансової звітності дуже складно. 
Це зумовило застосування в аудиті концепції 
суттєвості, відповідно до змісту якої ауди-
тор не повинен встановлювати достовірність 
звітності з абсолютною точністю, однак має 
висловити думку відносно її достовірності в 
усіх аспектах, які є суттєвими. Тобто фінан-
сова звітність може містити перекручення чи 
упущення даних, однак якщо вони не відпо-
відають ознакам суттєвих, аудитор не врахо-
вує їх під час надання висновку про достовір-
ність інформації. З практичного погляду якщо 
фінансова звітність містить лише незначні 
перекручення даних, які ніяк не вплинуть на 
економічні рішення користувачів, аудитору не 
доречно надавати звіт з негативною чи інак-
шою модифікованою думкою, тим самим псу-
вати репутацію клієнту та викликати недовіру 
в інвесторів.

Зазначимо, що концепція суттєвості реа-
лізується нині навіть у практиці проведення 
державного фінансового аудиту [11], що є 
важливою методологічною особливістю, яка 
відрізняє дану форму контролю від більш 
звичної для вітчизняних підприємств ревізії.

Визначення критеріїв суттєвості вже три-
валий час є предметом значного наукового 
дискурсу фахівців, які проводять дослідження 
з проблематики аудиту. Спірні моменти пере-
важно стосуються питання, як правильно 
встановити межу (рівень/поріг/величину) 
суттєвості, яка є граничною сумою викрив-
лень у фінансовій звітності, перевищення 
якої не дасть користувачеві змогу приймати 
на її основі правильні економічні рішення. 
Встановлення критеріїв суттєвості на стадії 
планування контрольного заходу має велике 
значення, оскільки це впливає на визна-
чення характеру, термінів, обсягу і послідов-
ності застосування подальших аудиторських 
процедур; на оцінювання ідентифікованих 
викривлень/упущень інформації та визна-
ченні їхнього впливу на достовірність даних, 
що підлягають перевірці.

МСА надає певні рекомендації щодо 
вибору базових показників та підходів до 
розрахунку межі суттєвості, однак у цілому 
визначає оцінку суттєвості предметом профе-
сійного судження аудитора, тим самим пере-
кладаючи відповідальність за коректність її 
застосування на суб’єкта проведення аудиту. 
На нашу думку, індикаторами  коректності 
прийняття аудитором рішень щодо суттєвості 
викривлень у фінансовій інформації можуть 
бути лише події після дати аудиту. Зокрема, 
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тотожність результатів контролю за подальшої 
перевірки результатів діяльності суб’єкта гос-
подарювання державними органами; відсут-
ність обґрунтованих претензій від користува-
чів фінансової звітності внаслідок прийняття 
ними неправильних економічних рішень; 
відповідність висновку щодо неперервності 
діяльності суб’єкта господарювання фактич-
ним результатам його функціонування.

Під час розкриття питань, які стосуються 
застосування концепції суттєвості в аудиті, 
МСА 320 надає визначення поняття суттєвого 
викривлення. Відповідно до положень МСА 
320, викривлення чи пропуск інформації слід 
уважати суттєвим, якщо, ґрунтуючись на сво-
єму професійному судженні, аудитор уважає, 
що вони окремо або в сукупності можуть спри-
чинити вплив на економічні рішення користу-
вачів фінансової звітності [7, с. 338]. 

Причинно-наслідковий зв'язок суттєвих 
викривлень на рішення користувачів через 
сприйняття інформації достовірною зобра-
жено на рис. 1.

За результатами аналізу положень МСА 
320, частково інтерпретованих на рис. 
1, можна сформулювати такі висновки. 
По-перше, викривлення інформації визна-
ється суттєвим, якщо воно володіє здат-
ністю впливати на сприйняття представленої 
фінансової звітності як достовірної. По-друге, 
визначальним фактором, яким має керува-
тися аудитор під час установлення критеріїв 
суттєвості для оцінки достовірності фінансо-
вої звітності, є потреби й інтереси користува-
чів фінансової звітності. Визначення, пред-
ставлене в МСА 320, розділяє В.В. Рядська, 
звертаючи увагу на те, що суттєвість завжди 
буде характеризуватися різними якісними й 
кількісними параметрами залежно від груп 
користувачів звітної інформації та умов її 
застосування [8, с. 227]. Залежність межі 
суттєвості від вагомості статті чи показника 
фінансової звітності для конкретного користу-
вача визнає також О.Ю. Зіборєва [12, с. 24]. 

Очевидно, що у кожного користувача 
фінансової звітності може бути власне 
бачення достовірності інформації залежно від 
їхніх потреб, цілей і обставин використання 

фінансових даних. У МСА 320 зазначено, що 
встановлення межі суттєвості є предметом 
професійного судження аудитора та ґрунту-
ється на усвідомленні ним потреб та інтересів 
користувачів фінансових даних, висвітлених у 
звітності [7, с. 338]. Це свідчить про високий 
рівень суб’єктивності під час оцінки суттєвості 
в аудиті як із позиції користувача, так і з пози-
ції аудитора. Як доречно зазначає автор праці 
[9], різне сприйняття користувачами інфор-
мації як суттєвої дає змогу стверджувати про 
те, що суттєвість залежить від свідомості 
суб’єкта оцінювання, а якість інформації є її 
суб’єктивною, а не об’єктивною властивістю.

У межах проведення зовнішнього аудиту 
чітко ідентифікувати всіх потенційних корис-
тувачів фінансової звітності та достеменно 
визначити їхні індивідуальні потреби в інфор-
мації, що підлягає оприлюдненню, немож-
ливо. Крім того, інтереси деяких користува-
чів можуть значно відрізнятися від інтересів 
інших і сприйняття ними достовірності фінан-
сової інформації, відповідно, також. Із цієї 
причини аудитору складно визначити, яка 
сума похибки у звітності для кожного з них 
буде критичною під час прийняття економіч-
ного рішення. З огляду на зазначене, МСА 320 
рекомендують аудитору під час висловлення 
своєї професійної думки керуватися усвідом-
ленням загальних інтересів користувачів звіт-
ності як зацікавленої групи [7, с. 338]. На прак-
тиці, керуючись зазначеною нормою, аудитор 
визначає межу суттєвості певною мірою 
інтуїтивно, здійснюючи приблизний розподіл 
величини суттєвості по статтях залежно від їх 
вагомості, внаслідок чого, як доречно зазна-
чає А.А. Шапошников, «розмежування двох 
станів звітності, які називаються достовір-
ними та недостовірними, знаходиться часом 
у площині відчуттів, аніж будь-яких свідомих 
пояснень» [13]. 

Резюмуючи вищевикладене, зазначимо, 
що, на нашу думку, проблема розриву очіку-
вань через розбіжності у сприйнятті звітності 
достовірною певними категоріями користува-
чів та аудитором у зовнішньому обов’язковому 
аудиті більшою чи меншою мірою завжди 
матиме місце.

Рис. 1. Причинно-наслідковий зв'язок суттєвих викривлень та рішень  
користувачів звітності

Джерело: розроблено авторами на основі [7]

Викривлення/ 
пропуск інформації 

Достовірність 
фінансової звітності 

Економічні рішення
користувачів 
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Під час застосування суттєвості у вну-
трішньому аудиті складається дещо інакша 
ситуація. Як зазначає О.А. Петрик, на від-
міну від зовнішнього аудиту, де концеп-
ція суттєвості застосовується у контексті 
оцінки фінансової звітності, у внутрішньому 
аудиті на предмет суттєвості може оціню-
ватися викривлення або відхилення щодо 
найрізноманітніших аспектів господар-
ської діяльності. Дослідниця також указує 
на можливість різного сприйняття та оцінки 
рівня суттєвості суб’єктом внутрішнього та 
зовнішнього аудитів відносно ідентичного 
відхилення, а тому проведення внутрішнього 
аудиту потребує диференціації критеріїв сут-
тєвості для кожного об’єкта [4, с. 369–370]. 
Разом із тим О.П. Мозгова та С.М. Губенко 
вважають за доцільне застосовувати концеп-
цію суттєвості виключно під час оцінювання 
статей фінансової звітності, а тому вчені не 
вбачають потреби у виборі різних критеріїв 
під час проведення внутрішнього та зовніш-
нього аудитів [14, с. 68–71].

Необхідність застосування концепції сут-
тєвості під час проведення внутрішнього 
аудиту зумовлюємо такими міркуваннями. 
Як відомо, однією з основних вимог до якості 
інформаційного забезпечення системи управ-
ління суб’єктом господарювання є доцільність 
інформації, що постачається. Це означає, що 
під час формування інформаційного забез-
печення власників, які приймають рішення у 
межах стратегічного управління суб’єктами 
господарювання, варто абстрагуватися від 
даних, які не впливають на прийняття корис-
тувачами управлінських рішень. Отже, вну-
трішній  аудит як функція управління має 
забезпечувати власника (співвласників) 
суб’єкта господарювання інформацією, яка 
становить споживчу цінність для користувача 
і впливає на процес прийняття ним управлін-
ських рішень, абстрагуючись від тієї інфор-
мації, що такої властивості не має. А згідно 
з термінологією МСА [7] та позицій учених [8; 
9; 12], саме здатність інформації впливати на 
прийняття рішення користувачем є основною 
характеристикою, яка визначає її як суттєву. 

Міжнародні стандарти професійної прак-
тики внутрішнього аудиту висвітлюють лише 
концептуальні засади внутрішнього аудиту, 
а тому практичних рекомендацій щодо про-
ведення такої форми контролю не містять. 
У даному аспекті зазначимо, внутрішній та 
зовнішній аудити відрізняються метою про-
ведення, об’єктами, підходами до організа-
ції діяльності та контрольних заходів тощо, 

однак характеризуються подібним методич-
ним інструментарієм. 

З огляду на вищевикладене, значна кіль-
кість положень МСА становить практичну цін-
ність та має бути досліджена для їх застосу-
вання у первинному чи адаптованому вигляді 
у внутрішньому аудиті. Крім того, на думку 
К.О. Назарової, планувати внутрішній аудит 
з урахуванням вимог до проведення зовніш-
нього аудиту навіть необхідно, оскільки це 
є підґрунтям для одержання синергічного 
ефекту від взаємодії обох видів аудиту [15].

На стадії планування внутрішнього аудиту 
потрібно встановити межу суттєвості, яка є 
максимально допустимою сумарною величи-
ною викривлень (пропусків) у представленій 
інформації, яка не вплине на рішення корис-
тувачів. Інакше кажучи, необхідно визна-
чити кількісний аспект суттєвості. Результати 
досліджень С.В. Бардаша [16, с. 347–360] 
дали змогу встановити, що внутрішній аудит 
має правові підстави впровадження лише у 
господарських товариствах та інших корпо-
ративних утвореннях із дворівневою систе-
мою управління, де має місце розмежування 
функцій володіння та оперативного управ-
ління бізнесом. Внутрішній аудит у такому 
разі є формою внутрішнього контролю влас-
ників (акціонерів/учасників) підприємства над 
діяльністю менеджерів вищого рівня.  При 
цьому ініціатором та користувачем результа-
тів внутрішнього аудиту є власник (співвлас-
ники) господарського товариства або іншого 
виду корпоративного утворення. 

З огляду на зазначене, для встановлення 
прийнятної межі суттєвості на стадії плану-
вання контрольного заходу внутрішньому 
аудитору доцільно узгодити межу суттєвості 
із власником (співвласниками) суб’єкта госпо-
дарювання. Межа суттєвості встановлюється 
як відсоток від обсягу статті звітності, яким 
власник чи співвласники можуть знехтувати 
під час прийняття управлінських рішень. 

Сформована таким шляхом межа суттє-
вості визначає кількісний аспект для оцінки 
фактично ідентифікованих викривлень інфор-
мації за об’єктом перевірки. Якщо власників 
господарського товариства декілька і для 
кожного з них прийнятна межа суттєвості 
різна, кількісним аспектом суттєвості варто 
застосовувати найнижчий показник з одер-
жаних внутрішнім аудитором за результатом 
здійснених запитів. Звісно, встановлення 
межі суттєвості як максимально допустимого 
відсотку викривлень від суми витрат шляхом 
запиту користувачу результатів внутрішнього 
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аудиту є суб’єктивною оцінкою достовірності 
звітності зацікавленою стороною, але ж саме 
на необхідності встановлення межі суттєвості 
залежно від суб’єктивних потреб користувача 
інформації наголошують як МСА [7], так і біль-
шість учених, які досліджують проблематику 
суттєвості в аудиті [1–4; 8; 15]. Із приводу 
можливого зауваження щодо трудомісткості 
цього кроку зазначимо, що дану функцію може 
виконати спостережна рада господарського 
товариства (корпоративного утворення), яка є 
органом, що представляє інтереси власників.

МСА зобов’язує аудитора оцінювати іден-
тифіковані викривлення щодо їх суттєвості, 
орієнтуючись на те, чи можуть такі викрив-
лення вплинути саме на економічні рішення 
користувачів фінансової звітності [7]. Під час 
застосування концепції суттєвості у внутріш-
ньому аудиті, на нашу думку, варто оцінювати 
вплив не лише на економічні (що є пріоритет-
ним), але й на інші види управлінських рішень 
(організаційні, адміністративні, технологічні 
тощо), які приймають власники суб’єктів гос-
подарювання.

Відповідно до положень МСА 320 «Суттє-
вість при плануванні та проведенні аудиту», 
зовнішньому аудитору рекомендується  
визначати також суттєвість виконання [7]. 

Включення до термінології МСА 320 
поняття «суттєвість виконання» зумовлю-
ється таким. Відповідно до вимог зазначеного 
стандарту, аудитор має забезпечити змен-
шення до припустимого рівня ймовірності 
того, що невиявлені викривлення інформації 
у звітах перевищать загальну межу суттєвості 
для фінансової звітності, тому якщо аудитор-
ські процедури плануються так, щоб виявити 
викривлення, які перевищують N-суму, існує 
ймовірність того, що загальна сума невиявле-
них несуттєвих викривлень може перевищити 
встановлений поріг похибок. Це зумовлює 
необхідність формування певного люфту для 
зменшення ризику того, що невиявлені пере-
кручення інформації перевищать допустиму 
межу суттєвості. 

Згідно з МСА 320, суттєвість виконання 
означає кількісну величину, встановлену на 
рівні нижчому, ніж межа суттєвості для фінан-
сової звітності, задля мінімізації ризику того, 
що не ідентифіковані аудитором викривлення 
перевищать межу суттєвості, допустиму для 
фінансових звітів загалом [7].

Разом із тим К.В. Саханевич та В.М. Чубай 
зауважують щодо необґрунтованості вве-
дення терміну «суттєвість виконання», 
оскільки аудитор і без того має право перегля-

дати величину суттєвості під час проведення  
аудиту, зокрема за потреби встановлювати 
нижчу її межу [18, с. 228].

На нашу думку, введення поняття «суттє-
вість виконання» не позбавлене раціональ-
ного сенсу, однак дискусій із цього приводу 
можна буде уникнути, якщо в аудиторському 
звіті, який оприлюднюється за результатами 
обов’язкового аудиту, буде передбачено роз-
криття застосованої аудитором межі сут-
тєвості для фінансової звітності. У такому 
разі користувач буде поінформований щодо 
застосованого аудитором критерію оцінки 
достовірності інформації та на власний роз-
суд вирішуватиме, чи відповідає застосо-
ваний рівень упевненості його особистим 
потребам. Тоді для планування аудиторських 
процедур аудитору дійсно буде доцільніше 
працювати з нижчим значенням межі суттє-
вості (суттєвістю виконання) для одержання 
більшої впевненості у забезпеченні межі сут-
тєвості на рівні фінансової звітності у цілому, 
яку ми пропонуємо зазначати  у звіті зовніш-
нього аудитора.

Вищезазначена рекомендація також 
повною мірою актуальна для використання 
у внутрішньому аудиті, що, звісно, підви-
щить інформативність висновку внутрішнього 
аудитора. Задля більшої впевненості під час 
надання висновку суб’єкт контролю може 
працювати із суттєвістю виконання у процесі 
проведення внутрішнього аудиту, яка вста-
новлюється на розсуд внутрішнього аудитора 
як відсоток від загальної межі суттєвості за 
об’єктом перевірки, прийнятної з позиції влас-
ника (співвласників).

Ще одним дискусійним, на нашу думку, 
поняттям, яке вводять МСА, є «явно незна-
чне викривлення». МСА 450 рекомендує 
аудитору визначати суму, нижчу за яку пере-
кручення/упущення даних можливо вважати 
«явно незначними». МСА 320 дає змогу не 
накопичувати явно несуттєві викривлення і, 
відповідно, не оцінювати їх вплив на фінан-
сову звітність, однак за умови, що вони будуть 
визнані такими не лише кількісно, але й за 
характером та обставинами їх виникнення 
[7, с. 401]. Упущення цієї рекомендації, на 
нашу думку, зумовило істотний недолік алго-
ритму визначення суттєвості, запропонова-
ного у роботі [18, с. 228]. Відповідно до про-
позицій співавторів праці, якщо кожне окремо 
виявлене викривлення у фінансовій звітності 
не перевищує рівня суттєвості виконання, 
воно розглядається як несуттєве, а подаль-
шим кроком, згідно з алгоритмом, є надання 
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немодифікованого висновку. Таким чином, 
акумулюються та порівнюються із загальним 
рівнем суттєвості для фінансової звітності 
тільки ті суми викривлень, які перевищують 
рівень суттєвості виконання. Після кількісного 
оцінювання дана група викривлень також під-
дається аналізу за якісними ознаками.

Недоліком представленого авторами під-
ходу вважаємо те, що він зумовлює зростання 
ризику невиявлення для аудитора та форму-
вання у нього необ’єктивної думки. Так, дотри-
муючись запропонованого алгоритму дій, 
аудитор відхилятиме всі викривлення, які не 
перевищують рівня суттєвості виконання, від-
повідно, не враховуватиме їх під час прове-
дення подальших аудиторських процедур, не 
перевірятиме за якісним аспектом. На нашу 
думку, викривлення, які не перевищують рівня 
суттєвості виконання, окремо чи у сукупності, 
також можуть нести в собі суттєві загрози та 
ризики для фінансового стану чи безперерв-
ності діяльності суб’єкта господарювання. 
Зокрема, це стосується порушень норм зако-
нодавства, які за кількісним критерієм можуть 
не перевищувати суттєвість виконання на 
дату проведення аудиту, але через певний 
часовий проміжок зумовити істотні негативні 
економіко-правові наслідки для підприємства 
або ж посадових осіб.

З огляду на зазначене, виключати дану 
групу викривлень із переліку тих, що оціню-
ються за якісними ознаками, не доцільно. 
Крім того, викривлення, які не перевищують 
рівня суттєвості виконання за окремими стат-
тями чи класами операцій, також потрібно 
акумулювати із загальною сумою викривлень 
у звітності, оскільки вони можуть бути тим 
фактором, який спричинить перевищення 
суми знайдених помилок над рівнем суттє-
вості для фінансової звітності загалом  і зумо-
вить модифікацію аудиторської думки.

Окрім вищезазначеного, викликає запи-
тання власне факт застосування «суттєвості 
виконання» як критерію визнання викрив-
лення явно несуттєвим. Мусимо зауважити, 
що ніде в МСА прямо не вказано, що суттє-
вість виконання є критерієм визнання викрив-
лення явно несуттєвим. До того ж звернемо 
увагу, що використання поняття «суттєвість 
виконання» як критерію визнання викрив-
лення явно несуттєвим суперечитиме пред-
ставленій у МСА меті встановлення суттєвості 
виконання, яка полягає у мінімізації ризику 
того, що не ідентифіковані і не усунуті пере-
кручення інформації у своїй сукупності пере-
вищать межу суттєвості, встановлену для 

звітності загалом [7]. На наше переконання, у 
даному разі має місце підміна понять. З огляду 
на дискусійність коректності застосування 
науковцями цих термінів, потрібно конкре-
тизувати визначення суттєвості виконання в 
МСА з поясненням механізму її застосування 
на конкретному прикладі, а також увести 
термін для позначення критерію визнання 
викривлення явно несуттєвим. Дотримуючись 
визначення поняття «суттєвість виконання» 
в МСА, будемо застосовувати його як пев-
ний «резерв помилки» для зменшення ризику 
невиявлення під час проведення зовнішнього 
чи внутрішнього аудиту.

Поділяємо думку О.А. Петрик, яка зазначає 
про необхідність застосування комплексного 
підходу до оцінки суттєвості викривлення, 
враховуючи крім кількісного також якісний 
аспект суттєвості [4, с. 369–370]. У даному 
разі варто звернути увагу на роз’яснення 
цього питання в МСА, де зазначається, що 
існування певних обставин може зумовити 
доцільність оцінки викривлення (окремо чи у 
поєднанні з іншими) як суттєвого навіть якщо 
його величина не перевищує встановлену 
межу суттєвості. А тому МСА наголошують 
на необхідності досліджувати невиправлені 
викривлення даних не лише за обсягом, але 
й характером та умовами їх появи [7, с. 339]. 

З урахуванням вищевикладених положень, 
пропонуємо алгоритм застосування суттє-
вості та оцінки ідентифікованих викривлень 
під час планування та проведення внутріш-
нього аудиту (рис. 2).

Результатом оцінювання суттєвості є 
висновок внутрішнього аудитора щодо досто-
вірності представленої інформації у суттєвих 
аспектах.

МСА 320 містить твердження про взаємо-
залежність межі суттєвості та аудиторського 
ризику, тобто чим вища межа суттєвості, 
тим нижчого значення набуває аудиторський 
ризик, і навпаки, з чим погоджуємося. Разом із 
тим слід конкретизувати, що рівень аудитор-
ського ризику на визначення величини сут-
тєвості не впливає, оскільки межа суттєвості 
має ґрунтуватися на розумінні  потреб корис-
тувачів. Межа суттєвості впливає на ауди-
торський ризик, однак рівень аудиторського 
ризику на межу суттєвості не може впливати.

Із цієї причини не можемо погодитися з 
науковою позицією, яка полягає у рекоменда-
ції за потреби зниження аудиторського ризику 
встановлювати рівень суттєвості нижчий, аніж 
той, що було визначено на стадії планування 
контрольного заходу [19, с. 31]. Це пояснюємо 
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Рис. 2. Алгоритм реалізації концепції суттєвості під час  планування та проведення 
внутрішнього аудиту 

Джерело: розроблено авторами
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тим, що така процедура буде суто технічною 
та ігноруватиме потреби користувачів інфор-
мації. Зниження рівня суттєвості на стадії 
проведення внутрішнього аудиту підприємств 
є допустимим, однак за виникнення обставин, 
що зумовлюють зміну інтересів чи потреб 
користувачів інформації, наприклад необхід-
ність тотальної економії.

Потребу у зниженні зависокого рівня ауди-
торського ризику не вважаємо причиною, яка 
дає підставу внутрішньому аудитору змен-
шувати попередньо встановлений рівень 
суттєвості. Більш раціонально у даному разі 
дотриматися вимог МСА, які зменшувати 
аудиторський ризик рекомендують через 
отримання достатніх і прийнятних аудитор-
ських доказів [7, с. 441]. 

Установлені на стадії планування межа 
суттєвості та рівень аудиторського ризику 
застосовуються під час визначення характеру, 
термінів, обсягу і послідовності застосування 
аудиторських процедур, які за вимогами МСА 

мають бути відображені у стратегії та розши-
реному плані аудиту.  

Висновки з цього дослідження. Отже, 
дослідження сутності та призначення концеп-
ції суттєвості дало змогу обґрунтувати необ-
хідність їх оцінювання під час планування 
та проведення зовнішнього та внутрішнього 
аудитів. Для адаптації наявних наукових роз-
робок до потреб проведення внутрішнього 
аудиту було запропоновано алгоритм визна-
чення суттєвості та оцінювання ідентифіко-
ваних викривлень під час планування та про-
ведення внутрішнього аудиту, який містить 
етап узгодження кількісної ознаки суттєвості із 
власником (співвласниками), що дасть змогу 
максимально врахувати позицію замовника 
щодо критичної для прийняття управлінських 
рішень величини викривлення інформації 
про об’єкт перевірки та запобігати появі роз-
біжностей між очікуваннями користувача та 
суб’єктивною оцінкою межі суттєвості вну-
трішнім аудитором.
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У статті висвітлено проблеми обліку процесу реалізації готової продукції на прикладі діяльності підпри-
ємств побутової хімії. Внесено пропозиції для вирішення питань стосовно облікової документації продукції. 
Розглянуто основні об’єкти обліку щодо ефективної організації логістичних витрат на підприємствах. Надано 
пропозиції стосовно покращення умов оплати відвантаженої продукції. Запропоновано рекомендації для вдо-
сконалення процесу реалізації готової продукції.

Ключові слова: готова продукція, процес реалізації, облік, документообіг, логістичні витрати, конкуренто-
спроможність, прибуток.

Корольчук И.Р., Кутузов М.Р. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИ-
ЯТИЯХ БЫТОВОЙ ХИМИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье освещены проблемы учета процесса реализации готовой продукции на примере предприятий 
бытовой химии. Внесены предложения для решения вопросов по учетной документации продукции. Рассмо-
трены основные объекты учета по эффективной организации логистических затрат на предприятиях. Даны 
предложения по улучшению условий оплаты отгруженной продукции. Предложены рекомендации по совер-
шенствованию процесса реализации готовой продукции.

Ключевые слова: готовая продукция, процесс реализации, учет, документооборот, логистические рас-
ходы, конкурентоспособность, прибыль.

Korolchuk I.R., Kutuzov M.R. PROBLEMS OF ACCOUNTING THE REALIZATION OF FINISHED PRODUCTS 
AT THE COMPANY OF HOUSEHOLD CHEMISTRY AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS

The article deals with the problem of accounting of the selling of the finished product on an example of house-
hold chemical company. Contains proposals related to records products. Considered the main items of accounting 
of the effective organization of logistics costs in the business. Provided the proposals for improving the conditions of 
payment for products shipped. Offered recommendations for improving the process of the finished product’s selling.

Keywords: finished products, the process of implementation, accounting, document management, logistics 
costs, competitiveness, profit.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Істотне зростання значення та ролі 
процесу реалізації готової продукції зумов-
лено посиленням конкуренції та жорсткою 
боротьбою за ринки збуту як на внутрішньому, 
так і на міжнародному рівні. У підвищенні кон-
курентоспроможності підприємства важливу 
роль відіграє система контролю над обся-
гами реалізації продукції, оскільки вона впли-
ває на формування фінансових результатів 
і є вагомим показником для оцінки ефектив-
ності діяльності підприємства. Отже, виникає 
необхідність у розгляді питань удосконалення 
обліку реалізації продукції побутової хімії, які 
забезпечать покращення виробничого про-
цесу та збільшення частки продукції на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання, пов’язані з обліком реалізації 
готової продукції, досліджувалися у працях 
вітчизняних учених: Ф.Ф. Бутинця, А.М. Гера-
симовича, Н.С. Заокіпна, М.В. Кужельного, 
О.В. Лишиленко, Л.К. Сук, С.В. Шеліна  та ін. 
Відзначаючи ґрунтовність проведених науко-
вих досліджень, слід зазначити, що окремі 
аспекти вдосконалення обліку готової продук-
ції потребують подальшого наукового опрацю-
вання і зумовлюють актуальність даної теми.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – виявлення проблем 
обліку реалізації готової продукції на підпри-
ємствах побутової хімії і розроблення реко-
мендацій щодо їх вирішення.БУ

ХГ
А

Л
ТЕ

РС
ЬК

И
Й

 О
БЛ

ІК
, 

А
Н

А
Л

ІЗ
 Т

А
 А

УД
И

Т



771

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Побутова хімія – продукція, без якої 
нині важко обійтися. Із розвитком нових тех-
нологій, а також зі збільшенням асортименту 
товарів побутову хімію може дозволити собі 
абсолютно будь-який споживач. Пропозиція 
на ринку від виробників є дуже великою – від 
товарів економ-класу до більш дорогої про-
дукції з екологічно чистими компонентами й 
органічним складником.

У зв'язку із тим, що продукція побутової 
хімії широко розповсюджена  не тільки серед 
українських виробників, а й зарубіжних, вини-
кає необхідність особливу увагу приділяти 
обліку реалізації цієї продукції, що є основним 
способом досягнення соціальної та економіч-
ної ефективності діяльності підприємства.

Процес реалізації являє собою сукупність 
операцій із продажу готової продукції, вико-
наних робіт і наданих послуг, де відбувається 
передача готової продукції споживачам, одер-
жання оплати від них, виявлення результату 
діяльності [1, с. 330].

У процесі організації обліку готової продук-
ції велике значення приділяється первинним 
документам. Однією з проблем, яка виникає 
на цьому етапі, є відображення в докумен-
тах обліку її руху на підприємстві. Це зумов-
лено тим, що контроль руху готової продукції 
виступає гарантом успішної роботи підприєм-
ства на ринку.

Недосконалість системи ведення первин-
ного обліку та нехтування організаційно-тех-
нологічними особливостями виробництва і 
реалізації продукції згідно із затвердженими 
нормативно-правовими документами може 
призвести до неправильного та неповного 
оприбуткування одержаної продукції, невико-
нання матеріально-відповідальними особами 
своїх обов’язків, викривлень даних синтетич-
ного та аналітичного обліку, а також до нераціо-
нального використання ресурсів підприємства. 

Обсяги роботи працівників, які займа-
ються безпосереднім оформленням і систе-
матизацією документації, досить великі, тому 
створення більш простої та зручної системи 
документування шляхом запровадження уні-
фікованих форм є одним із можливих шляхів 
зменшення обсягів інформації, яка потребує 
обробки. Такий аспект удосконалення обліку 
дасть можливість збільшити продуктив-
ність та ефективність роботи працівників, які 
займаються складанням документів.

Із використанням комп’ютерної техніки 
на багатьох виробничих підприємствах при-
йнято вести облік реалізації готової продукції 

без застосування узагальнюючих документів. 
Виняток становить формування оборотно-
сальдової відомості за рахунком 26 «Готова 
продукція». Цей документ надає інформацію 
щодо оборотів і залишків готової продукції. 
Дослідники цієї проблеми вважають, що буде 
доцільним на підставі первинних докумен-
тів складати реєстри документів із реалізації 
готової продукції. Реєстри повинні формува-
тися за напрямами реалізації, видами про-
дукції, покупцями та замовниками. Щоденне 
заповнення цих реєстрів дасть змогу здійсню-
вати оперативний контроль над реалізацією 
продукції, застосуванням цін та їх змінами, 
надходженням виручки [2]. 

Для вирішення проблеми облікової доку-
ментації та документообігу пропонується 
вжити такі заходи:

– підвищити рівень об'єктивності аналітич-
ної інформації, яка міститься у документації; 

– підвищити оперативність оформлення 
та обробки інформації процесів виробництва, 
зберігання та реалізації продукції; 

– підвищити рівень контролю обліку при-
ходу і вибуття продукції, виробничих запасів 
і товарів; 

– використовувати систему електронного 
документообігу під час реалізації готової 
продукції. Це дасть змогу істотно приско-
рити проведення комерційних операцій, ско-
ротити обсяги бухгалтерської документації, 
заощадити час співробітників і витрати під-
приємства, пов'язані з укладанням договорів, 
оформленням платіжних документів, подан-
ням звітності у контролюючі органи, реєстра-
цією, ліцензуванням, отриманням довідок від 
різних державних установ; 

– здійснити повну автоматизацію обліко-
вого процесу, а також доопрацювати наявне 
бухгалтерське програмне забезпечення, що 
дасть змогу оптимізувати роботу облікового 
апарату. За автоматизованої форми про-
цес ведення вхідної інформації проводиться 
тільки один раз і частково контролюється 
програмним забезпеченням, решта проце-
сів – складання реєстрів, звітності тощо – 
проводиться автоматично. Тим більше що 
програмне забезпечення дає змогу переві-
рити повноту, правильність заповнення реє-
стрів відповідно до нормативних актів, швидко 
виявити помилку і вказати способи її виправ-
лення [3, с. 128]. Таким чином, підвищуються 
достовірність та оперативність інформації.

Із розвитком новітніх технологій, запрова-
дженням на нормативному рівні електронного 
підпису на документах про відвантаження 
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готової продукції з’явилася можливість пере-
дачі звітності до державних контролюючих 
органів зацікавлених осіб. Також важливою 
рисою інформаційної системи обліку готової 
продукції є можливість формувати велику 
кількість звітів, розрахунків, проводити еко-
номічний, фінансовий аналіз діяльності уста-
нови. Вартість і витрачений час на складання 
зазначених форм незначні, що дає змогу 
повністю задовольнити інформацією різно-
манітного характеру управлінський персонал, 
скласти прогнозні розрахунки для прийняття 
ефективних рішень у сфері реалізації готової 
продукції.

Водночас для підвищення ефективності 
виробництва та вдосконалення документоо-
бігу підприємства повинні, як і раніше, активно 
вести управлінський облік. Для цього необ-
хідно насамперед визначити номенклатуру 
витрат для планування й обліку конкретного 
цеху, ділянки; розробити методику підрахунку 
й оцінки залишків незавершеного виробни-
цтва, а також порядок визначення результатів 
господарської діяльності.

Проблеми, які виникають на одному підпри-
ємстві певної галузі, поширені, як правило, на 
інших цього ж або подібного профілю, тому 
для підприємств побутової хімії доцільно 
ввести мікропроцесорну техніку, здатну іден-
тифікувати окрему одиницю готової продукції. 
Використання такої техніки дасть змогу отри-
мати інформацію про всі операції в момент та 
в місці їх здійснення [4, с. 155]. Застосування 
мікропроцесорної техніки актуальне, тому що 
інформація реєструється та обробляється в 
режимі реального часу і система управлін-
ського обліку оперативно реагує на можливі 
відхилення основних показників діяльності. 
Це дає змогу ефективно управляти динаміч-
ною системою пересування місцями збере-
ження й обробки готової продукції, у будь-
який час володіти повною інформацією про 
асортимент вхідних і вихідних товарно-мате-
ріальних потоків.

На підприємствах побутової хімії, особливо 
якщо вони мають значні обсяги виробництва 
і реалізації продукції, доцільно використову-
вати логістичні способи та прийоми управ-
ління випуском і збутом продукції. Отримання 
даних для забезпечення логістичних і марке-
тингових процедур відбувається за допомо-
гою формування і передачі на відповідні рівні 
управління повної, своєчасної і достатньої 
інформації.  Необхідно вивчати інформаційні 
потреби управлінських підрозділів та форму-
вати оперативні дані у вигляді звітів. Такий 

підхід дасть змогу раціоналізувати та опти-
мізувати виготовлення та реалізацію готової 
продукції на підприємстві [5].

Логістика кожного окремого підприємства 
буде відрізнятися залежно від його харак-
терних особливостей та визначених завдань. 
Логістична інформація в обліку має форму-
ватися відповідно до визначених державою 
принципів [6], тому на підприємстві необхідно 
визначити елементи облікової політики щодо 
логістичних операцій та внести їх до Положення 
(наказу, розпорядження) про облікову полі-
тику підприємства та Положення про управ-
лінський (внутрішньогосподарський) облік.

На підприємствах досить часто існує про-
блема вибору конкретних учасників процесу 
просування матеріального потоку від поста-
чальника до споживача, інакше кажучи, визна-
чення логістичних каналів та перетворення їх 
у логістичний ланцюг. Прийняття рішення про 
реалізацію продукції через агентську фірму 
на противагу безпосередній роботі зі спожи-
вачем є вибором каналу розподілу. Канали 
розподілу мають різну будову. У логістичних 
системах із прямими зв’язками канали роз-
поділу не містять будь-яких оптово-посеред-
ницьких фірм. У гнучких і ешелонованих сис-
темах такі посередники є.

Вибір конкретного перевізника, конкрет-
ної агентської фірми, конкретного страхо-
вика тощо є вибором логістичного ланцюга. 
Він представляє собою лінійно впорядковану 
множину учасників логістичного процесу, які 
здійснюють логістичні операції з доведення 
зовнішнього матеріального потоку від однієї 
логістичної системи до іншої. Під час вибору 
каналу розподілу відбувається вибір форми 
руху товару: транзитної або складської. Під 
час вибору логістичного ланцюга – вибір кон-
кретного дистриб’ютора, перевізника, страхо-
вика, експедитора, банкіра тощо [7].

Для ефективної організації обліку логістич-
них витрат у межах облікової політики необ-
хідно визначити основні об’єкти обліку:

– витрати на постачання (дослідження 
ринку закупівель, укладання договорів, при-
ймання сировини і матеріалів та підготовка їх 
до виробничого споживання тощо); 

– організація й управління виробництвом 
(технологічна підтримка виробництва, пере-
налагодження устаткування, внутрішньови-
робниче переміщення тощо); 

– розподіл (пошук споживачів та одер-
жання замовлень, підготовка продукції до 
відвантаження, планування каналів розпо-
ділу тощо); 
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– витрати на транспортування (вантажно-
розвантажувальні роботи, витрати палива 
та електроенергії, оплата митних тарифів, 
податків та зборів, амортизація транспортних 
засобів, їх технічне обслуговування та поточ-
ний ремонт, страхування вантажу, вартість 
транспортування продукції сторонніми органі-
заціями, утримання водіїв тощо); 

– витрати на утримання складів і збері-
гання запасів (вартість запасів, експлуата-
ційні витрати, упакування запасів, втрати від 
знецінення запасів, оренда складських при-
міщень, амортизація складських будівель та 
устаткування, утримання складського персо-
налу тощо).

Виходячи з того, що логістичні витрати, 
згруповані вище за об’єктами обліку, то є 
також необхідність формувати витрати за 
замовленнями, тобто ідентифікувати, оціню-
вати, планувати, вести їх облік, контролювати 
та здійснювати ці процедури за певними стат-
тями витрат. Необхідно визначити такі статті 
та приналежність кожного виду логістичних 
витрат до конкретного замовлення у розрізі 
цих статей.

Для вдосконалення обліку реалізації гото-
вої продукції доцільним є розмежування 
витрат на збут, які пов’язані з доведенням 
наявної продукції до споживача (тара, упа-
ковка, вантажні роботи, транспортування, 
складування, витрати на утримання складів, 
магазинів, торгового персоналу тощо) та мар-
кетингові витрати, що виникають у зв'язку з 
вивченням і стимулюванням попиту, пошуком 
інформації про ринки збуту і розширенням 
частки ринку виробника.

Існує проблема в обліку готової продукції 
стосовно плати за отриману продукцію, вико-
нані роботи та надані послуги, адже майже 
кожному підприємству доводилося продавати 
продукцію чи виконану роботу з відстрочкою 
платежу та боротися з неплатежами. Підпри-
ємству необхідно знати, які юридичні засоби 
використовувати для отримання своїх гро-

шей, як правильно організувати роботу зі 
стягнення дебіторської заборгованості [8]. 

Вирішити цю зазначену проблему можна, 
використавши у розрахунках із покупцями 
такі форми безготівкових розрахунків, які 
могли б гарантувати своєчасне надходження 
грошей за відвантажену покупцям продук-
цію. Найзручнішим способом є використання 
попередньої оплати за продукцію, а також 
акредитивної форми розрахунків. Необхідно 
зазначити, що обидві форми безготівкових 
розрахунків найбільш безпечні й унеможлив-
люють виникнення безнадійної дебіторської 
заборгованості.

Підвищити обсяги реалізації підприємств, 
які займаються виробництвом побутової хімії, 
можна за допомогою створення сайту в Інтер-
неті з усім асортиментом продукції та зробити 
міні-зразки продукції для пробного тесту-
вання.

Важливим у вдосконаленні обліку реа-
лізації готової продукції є формування єди-
ної законодавчо-нормативної бази, яка буде 
адаптована до міжнародних вимог та норм, 
удосконалення методології складання звіт-
ності та запровадження інформаційних техно-
логій.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
облік процесу реалізації готової продукції 
потребує певних удосконалень. Виконання 
запропонованих заходів дасть можливість не 
тільки збільшити обсяги реалізації продукції, 
а й підвищити ефективність діяльності під-
приємства у цілому.

Поліпшення автоматизованої обробки 
інформації, впровадження акредитивної 
форми розрахунків дадуть змогу підвищити 
оперативність та достовірність облікових 
даних, забезпечать своєчасне відвантаження 
готової продукції покупцям та надходження 
грошових коштів за реалізовану продукцію, 
що в результаті підвищить конкурентоспро-
можність підприємства та збільшить ринок 
збуту.
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Статтю присвячена актуальній проблемі, яка полягає у втраті податкових надходжень до бюджету країни у 
сфері ІТ. Визначено можливі схеми взаємодії між іноземним замовником та вітчизняним виробником у сфері 
ІТ, а також висвітлено їх переваги та недоліки. Здійснено математичне моделювання кожної з можливих схем 
та проаналізовано їх вплив на дохідну частину бюджету країни. На базі проведених розрахунків визначено, 
який із варіантів кращий для держави, а який – для іноземного інвестора.
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Статья посвящена актуальной проблеме, которая заключается в потере налоговых поступлений в бюд-
жет страны в сфере ИТ. Определены возможные схемы взаимодействия между иностранным заказчиком и 
отечественным производителем в сфере ИТ, а также освещены их преимущества и недостатки. Проведено 
математическое моделирование каждой из возможных схем и проанализировано их влияние на доходную 
часть бюджета страны. На основе проведенных расчетов определено, какой  из вариантов предпочтительнее 
для государства, а какой – для иностранного инвестора.
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tions performed, it is determined from the options that it is preferable for the state, and which for the foreign investor.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині розмір заробітної плати має 
досить велике значення не тільки для пра-
цівників, а й для держави у цілому. Досить 
значний рівень заробітної плати демонструє 
сфера інформаційних технологій (далі – ІТ). 
За даними інформаційного порталу Work.ua, 
середня заробітна плата фахівця ІТ-сфери у 
травні місяці становить 9 669,00 грн., що на 6 
469,00 грн. більше від мінімальної заробітної 
плати, яка становить 3 200,00 грн. [2]. Проте 
значного ефекту від розміру заробітної плати 
у сфері ІТ держава недоотримує, що зумов-
лено оптимізаційними схемами оподатку-
вання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням питання щодо вибору систем 
оподаткування для оптимізації податкового 
навантаження займалися вітчизняні та іно-
земні науковці: Н.Б. Буряк, Т.Г. Васильців, 
М.П. Войнаренко, Ю.С. Горяйнова, О. Грін, 
Д.І. Деба, Л.В. Ємчук, В. Кміть, О.Л. Костенко, 
О.Р. Квасовський, С.В. Лукаш, І.В. Шевчук, 
C.І. Юрій та ін.

Виділення невирішних раніше частин 
загальної проблеми. Аналізуючи актуальні 
проблеми сфери ІТ у контексті податкового 
навантаження, автори розглядали норма-
тивне регулювання систем оподаткування, 
систематизували та виділили їх переваги та БУ
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недоліки. Проте, було недостатньо приділено 
уваги результативності кожної зі схем та не 
систематизовано втрати держави у виборі 
однієї з них.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Для вирішення поставленої про-
блеми у сфері ІТ необхідно:

‒ описати можливі схеми співпраці між 
іноземним замовником та українськими вико-
навцями під час реалізації різного роду про-
ектів;

‒ проаналізувати нормативне забезпе-
чення можливих систем оподаткування, які 
масово використовуються у сфері ІТ;

‒ встановивши фіксовані фактори, які при-
ймають участь у створенні продукту у сфері 
ІТ, проаналізувати результативність кожної зі 
схем;

‒ на базі проведених розрахунків визна-
чити вплив кожної зі схем на надходження до 
бюджету держави.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Можливості системи оподатку-
вання України є однаковими для всіх, але 
лише сфера ІТ використовує та оптимізує 

її в повному обсязі. Найчастіше замовник 
потребує тимчасового або короткострокового 
вирішення чи виконання певного проекту, 
у зв’язку із цим сфера ІТ характеризується 
великою кількістю фізичних осіб – підприєм-
ців (далі – ФОП). Нині, згідно з податковим 
законодавством України, досить вигідним є 
перехід на спрощену систему оподаткування. 
На єдиному податку є вибір між чотирма гру-
пами, їх порівняльна характеристика наве-
дена в табл.  1.

Аналізуючи вище наведену таблицю, 
бачимо, що з чотирьох груп єдиного податку 
у сфері ІТ актуальними для використання є 
лише ІІ та ІІІ групи. Проте  слід зауважити, що 
ФОПи, які перебувають на ІІ групі, не можуть 
надавати послуги нерезидентам. Варіант єди-
ного податку ІІІ групи є найкращим варіантом 
для ІТ-сфери.

Нині є велика кількість способів оптимізу-
вати оподаткування ІТ-сфери, одна з них – 
звести до мінімуму сплату податків у дер-
жавний бюджет із зарплати. До зарплатних 
податків належать ПДФО, ЄСВ та військо-
вий збір. ІТ-компанії задля уникнення сплати 

Таблиця 1
Таблиця порівняння І та ІV груп єдиного податку [1] 

Група платників єдиного 
податку

Максимальний 
річний дохід, 

грн.

Дозволена 
кількість 

працівників

Ставка єдиного податку
Звичайна Підвищена

І група: фізособи – під-
приємці, які здійснюють 
виключно роздрібний про-
даж товарів із торговельних 
місць на ринках та/або про-
вадять господарську діяль-
ність із надання побутових 
послуг населенню

300 тис.
Не вико-

ристовують 
працю найма-

них осіб

10% від про-
житкового 

мінімуму для 
працездат-

них осіб (160 
грн.)*

15%  – для 
фізичних 
осіб – під-
приємців у 
випадках, 

визначених п. 
293.4 ПКУ

ІІ група: фізособи – під-
приємці, які здійснюють 
господарську діяльність 
із надання послуг, у тому 
числі побутових, платни-
кам єдиного податку та/або 
населенню, виробництво 
та/або продаж товарів, 
діяльність у сфері ресто-
ранного господарства

1, 5 млн. Не переви-
щує 10 осіб 20% МЗП (640 грн.)

ІІІ група: фізособи – підпри-
ємці та юридичні особи – 
суб'єкти господарювання 
будь-якої організаційно-
правової форми

5 млн. Не обмежено

Встановлю-
ється у від-
сотках до 
доходу:

– 3% доходу 
(раніше – 2%);
– 5% доходу 

(раніше – 4%)

Для юр. осіб 
у випадках, 

визначених п. 
293.5 ПКУ:

– 6% зі спла-
тою ПДВ;
– 10% без 
сплати ПДВ.

IV група: сільськогосподарські товаровиробники
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даних податків укладають не трудовий дого-
вір із фізичною особою, а створюють контракт 
із ФОП. 

Значна кількість компаній для зниження 
ризику з боку фіскальних органів частину 
співробітників працевлаштовує офіційно, а 
частину реєструє як підприємців. Також дана 
співпраця може реалізуватися одним із таких 
варіантів:

‒ безпосередньо укладанням контрактів 
між підприємцями та нерезидентом;

‒ використання української компанії задля 
розподілу коштів між підприємцями;

‒ компанія офіційно працевлаштовує всіх 
співробітників;

‒ комбінована схема, згідно з якою з осно-
вними працівниками укладаються трудові 
договори, а з додатковим персоналом, який 
використовується на короткостроковій основі, 
укладаються контракти на надання підприєм-
ницьких послуг.

‒ У першому варіанті ФОП, уклавши дого-
вір із нерезидентом, отримує за виконану 
роботу певну винагороду, з якої, своєю чер-
гою, має сплатити єдиний податок та ЄСВ. 
Другий варіант демонструє нам зовсім інший 
рівень організації даного виду співпраці, 
адже все податкове навантаження лягає на 
головну компанію, яка повинна організувати 
бухгалтерський облік не тільки всіх опера-
цій, а й виконати повноцінне ведення бухгал-

терського обліку для підприємців, яких вони 
використовують. Третій варіант має не найви-
гідніше становище, адже за офіційного пра-
цевлаштування працівників, компанія має:

‒ з кожним укласти трудовий договір;
‒ сплачувати податки: ЄСВ, ПДФО, вій-

ськовий збір;
‒ подавати звітність, яка стосується 

найманих працівників;
‒ вести кадровий та бухгалтерський облік 

заробітної плати, лікарняних та табеля обліку 
робочого часу.

Четвертий варіант комбінує усі перелічені 
попередні. Він є більш оптимальним, адже 
створює баланс між податковим навантажен-
ням та ризиком перед фіскальними органами 
держави. 

Для проведення результативного аналізу в 
табл. 2 наведено розміри зарплатних податків 
станом на 1 квітня 2017 р.

Проаналізувавши розмір податків, які без-
посередньо мають відношення до заробітної 
плати, можемо перейти до проведення дослі-
дження, а саме сформуємо сталі фактори, 
які стосуються замовлення у сфері ІТ, та вия-
вимо найвигідніший варіант для іноземного 
інвестора та найгірший варіант для бюджету 
України. Умова для аналізу:

Іноземне підприємство планує реалізувати 
довгостроковий проект на території України 
(близько одного року). Даний проект буде 

Таблиця 2
Розміри ставок податків, які безпосередньо належать до заробітної плати [1]

№ Найменування Ставка, %
1 Податок на доходи фізичних осіб 18
2 Єдиний соціальний внесок 22
3 Військовий збір 1,5

Таблиця 3
Розрахунок податкових надходжень до бюджету згідно з першим варіантом співпраці 

між іноземним замовником та вітчизняним виконавцем

Посада Кількість, осіб Заробітна плата, 
грн.

Річна заробітна 
плата працівників, 

грн.
Програміст 16 27 000,00 5 184 000,00
Керуючий програміст 4 35 100,00 1 684 800,00

Податок Ставка, % База розрахунку за 
місяць, грн.

Загальна сума за рік, 
грн.

ЄСВ за себе 22% до мінімальної 
заробітної плати 38 400,00 168 960,00

Єдиний податок 5 % до отриманого 
доходу 58 802,00 343 440,00

Сума надходжень до бюджету України 512 400,00
Загальний бюджет реалізації проекту 6 868 800,00
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реалізований у контексті послуг у сфері ІТ. 
Для реалізації даного проекту необхідно залу-
чити близько 20 висококваліфікованих про-
грамістів. Середня заробітна плата програ-
міста у сфері даного замовлення становить 
27 тис. грн. Оплата програмістів, які займають 
керуючі посади, становить 130% від оплати 
звичайного програміста. У даному проекті 
необхідне обов’язкове залучення чотирьох 
керуючих програмістів. 

Додаткові відомості:
‒ заробітна плата директора ІТ-компанії 

становить 50 тис. грн.;
‒ заробітна плата головного бухгалтера 

ІТ-компанії становить 40 тис. грн.
Використовуючи вищенаведену умову, 

здійснимо розрахунки відповідно до кожного 
варіанту.

Варіант 1. Діяльність здійснюється через 
оформлення програмістів як ФОП. Урахо-
вуючи те, що діяльність буде здійснюва-
тися шляхом надання послуг, група єдиного 
податку підійде лише третя. Також слід ура-
хувати, що підприємці не є платниками ПДВ, 
що зумовить використання ставки єдиного 
податку в розмірі 5%. Під час реалізації даної 
схеми відпадає потреба у наявності дирек-
тора та бухгалтерії у цілому. Розрахунки наве-
дено в табл. 3.

Аналізуючи табл.  3, бачимо, що під час 
реалізації першого варіанту співпраці сума 

сплачених податків становить 512 400,00 грн. 
Водночас інвестору для реалізації даного 
проекту потрібна сума коштів у розмірі 
6 868 800,00  грн.

Варіант 2. Діяльність здійснюється шля-
хом створення юридичної особи на території 
України, яка буде отримувати валютні надхо-
дження з-за кордону та розподіляти між пра-
цюючими ФОПами. У розрахунку опустимо 
можливість отримання фінансового прибутку 
українською компанією, тому податок на при-
буток до розрахунку включати не будемо. Роз-
рахунки зображені в табл. 4.

Із даних табл. 4 бачимо, що під час реа-
лізації другого варіанту співпраці сума спла-
чених податків становить 2 101 344,00 грн., а 
інвестору для реалізації даного проекту необ-
хідно проінвестувати суму коштів у розмірі 
9 327 144,00 грн.

Згідно з третім варіантом, українська 
ІТ-компанія працевлаштовує усіх працівників 
офіційно. Розрахунки наведено в табл. 5.

Проаналізувавши результативність тре-
тього варіанту, бачимо, що сума сплачених 
податків становить 3 277 896,00 грн., а інвес-
тору для реалізації даного проекту необ-
хідно проінвестувати суму коштів у розмірі 
9 676 680,00 грн.

У четвертому варіанті працевлаштування 
програмістів в українську ІТ-компанію відбу-
вається шляхом комбінування. У нашому разі 

Таблиця 4
Розрахунок податкових надходжень до бюджету згідно з другим варіантом співпраці 

між іноземним замовником та вітчизняним виконавцем

Посада Кількість Заробітна плата Річна заробітна 
плата працівників

Директор 1 50 000,00 600 000,00
Головний бухгалтер 1 40 000,00 480 000,00
Керуючий програміст 4 35 100,00 1 684 800,00
Програміст 16 27 000,00 5 184 000,00

Податок Ставка, % База розрахунку за 
місяць Загальна сума за рік

ЄСВ за себе (ФОП) 22% до мінімальної 
заробітної плати 38 400,00 168 960,00

ЄСВ нарахування
22 % від з/п дирек-
тора та головного 

бухгалтера
82 100,00 1 378 344,00

ПДФО 18 % від нарахова-
ного доходу 90 000,00 194 400,00

ВЗ 1,5 % 90 000,00 16 200,00

Єдиний податок 5 % до отриманого 
доходу 58 802,00 343 440,00

Сума надходжень до бюджету України 2 101 344,00
Загальний бюджет реалізації проекту 9 327 144,00
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керуючих програмістів буде офіційно працев-
лаштовано, а інші будуть ФОПами. Розра-
хунки наведено в табл. 6.

Із даних табл. 6 бачимо, що під час вико-
ристання схем оподаткування четвертого 
варіанту сума сплачених податків становить 
1 520 904,00 грн., а інвестору для реаліза-
ції даного проекту необхідно проінвестувати 
суму коштів у розмірі 8 536 200,00 грн. 

На базі проведених розрахунків сформо-
вано порівняльну діаграму, на якій зображено 
податкові надходження до бюджету та розмір 
бюджету на реалізацію даного проекту згідно 
з кожним варіантом. Результат зображений на 
рис. 1.

Аналізуючи рис. 1, бачимо, що, згідно з 
першим варіантом (праця працівників вико-

Таблиця 5
Розрахунок податкових надходжень до бюджету згідно з третім варіантом співпраці 

між іноземним замовником та вітчизняним виконавцем

Посада Кількість Заробітна плата Річна заробітна плата 
працівників

Директор 1 50 000,00 600 000,00
Головний бухгалтер 1 40 000,00 480 000,00
Керуючий програміст 4 35 100,00 1 684 800,00
Програміст 16 27 000,00 5 184 000,00
Податок Ставка, % База розрахунку за місяць Загальна сума за рік
ЄСВ нарахування 22 % 152 100,00 1 727 880,00

ПДФО 18 % від нара-
хованого доходу 152 100,00 1 430 784,00

ВЗ 1,5 % 152 100,00 119 232,00
Сума надходжень до бюджету України 3 277 896,00
Загальний бюджет реалізації проекту 9 676 680,00

Таблиця 6
Розрахунок податкових надходжень до бюджету згідно з четвертим варіантом 

співпраці між іноземним замовником та вітчизняним виконавцем

Посада Кількість Заробітна плата Річна заробітна плата 
працівників

Директор 1 50 000,00 600 000,00
Головний бухгалтер 1 40 000,00 480 000,00

Керуючий програміст 4 35 100,00 1 684 800,00
Програміст (ФОП) 16 27 000,00 5 184 000,00

Податок Ставка, % База розрахунку за місяць Загальна сума за рік
Єдиний податок 5% 4 320 000,00 259 200,00

ЄСВ (ФОП) 22% від міні-
мальної з/п 614 400,00 135 168,00

ЄСВ нарахування 22 % 222 500,00 587 400,00

ПДФО 18 % від нарахо-
ваного доходу 152 100,00 497 664,00

ВЗ 1,5 % 152 100,00 41 472,00
Сума надходжень до бюджету України 1 520 904,00
Загальний бюджет реалізації проекту 8 536 200,00

Рис. 1. Результативність кожного з варіантів 
комбінування систем оподаткування
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ристовуються не як оформлених працівників, 
а як співпраця з ФОП) відбувається найменше 
надходження податків до бюджету Укра-
їни – 512 400,00 грн. Також перший варіант 
потребує найменших капіталовкладень інвес-
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тора, що становлять 6 868 800,00 грн., що є 
досить позитивно для інвестора. Найбільші 
податкові надходження здійснюються у тре-
тьому варіанті. У даному варіанті співпраця 
відбувається оформленням усіх працівників 
на українську фірму. Згідно з даним варіан-
том, надходження до бюджету становлять 
3 277 896,00 грн. Сума бюджету інвестора на 
реалізацію даного проекту також сягає макси-
муму і становить 9 676 680,00 грн., що є нега-
тивно щодо інвестора.

Висновки з цього дослідження. Співп-
раця між іноземним замовником та вітчиз-
няним виконавцем може бути реалізована 
багатьма нормативно підкріпленими варіан-
тами. Залежно від імовірного ризику замов-
ник може маневрувати розміром податкового 
навантаження. У разі використання першого 
варіанту, де співпраця між замовником та 
виконавцем здійснюється шляхом викорис-
тання ФОПів, держава втрачає податкові 

надходження у розмірі 1 588 944,00 грн.. 
Проте, з іншого боку, інвестор під час вико-
ристання ФОПів економить вкладені кошти у 
розмірі 2 807 880,00 грн. Загалом стан іно-
земної співпраці на території України стрімко 
розвивається та стимулюється з боку дер-
жави, проте слід не забувати, що для будь-
яких підприємств головною метою є опти-
мізація витрат для зменшення собівартості 
кінцевого продукту. Для ІТ-сфери найбільш 
питома частина витрат – заробітна плата 
працівникам. У зв’язку із цим постає необ-
хідність у мінімізації податкових витрат сто-
совно заробітної плати. 

Мінімізація даних витрат здійснюється 
шляхом описаних нами варіантів. Слід зазна-
чити, що, реалізуючи співпрацю з викорис-
танням ФОПів, здійснюється сплата податків 
до бюджету майже у 6,4 рази менше, ніж за 
офіційного працевлаштування працівників 
компанії.
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У статті досліджено сутність місцевих податків і зборів, їх значення для місцевих бюджетів як дохідної 
частини та місце в бюджетній системі України, висвітлено основні особливості змін законодавчо-нормативної 
бази. Здійснено огляд класифікації місцевих податків та зборів, інформаційного забезпечення їхнього аналізу. 
Запропоновано систему аналітичних показників та методологію аналізу місцевих податків і зборів на підпри-
ємстві.

Ключові слова: місцеві податки та збори, місцеве оподаткування, місцевий бюджет, податок на майно, 
єдиний податок, плата за землю, транспортний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, 
туристичний збір.

Михайленко О.В., Козаченко В.А. МЕСТО И АНАЛИЗ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ С УЧЕТОМ ОСО-
БЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

В статье исследованы сущность местных налогов и сборов, их значение для местных бюджетов как до-
ходной части и место в бюджетной системе Украины, освещены основные особенности изменений норма-
тивно-правовой базы. Осуществлен обзор классификации местных налогов и сборов, информационного 
обеспечения их анализа. Предложены система аналитических показателей и методология анализа местных 
налогов и сборов на предприятии.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местное налогообложение, местный бюджет, налог на иму-
щество, единый налог, плата за землю, транспортный налог, сбор за места для парковки транспортных 
средств, туристический сбор.

Mikhailenko O.V., Kozachenko V.A. PLACE AND ANALYSIS OF LOCAL TAXES AND FEES TAKING INTO AC-
COUNT THE PARTICULARITIES OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK 

In this article the essence of local taxes and fees, their importance to local budgets as the revenue side and a 
place in the budget system of Ukraine highlighted the main features of changes in the legal and regulatory framework. 
Done overview of the classification of local taxes and fees, information support of their analysis. It was suggested 
that the system of analytical indicators and methodology for the analysis of local taxes and fees in the enterprise.

Keywords: local taxes and fees, local taxes, local budget, property tax, single tax, land tax, vehicle tax, fees for 
parking of vehicles, tourist tax.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Як і кожна держава, що стоїть на 
шляху розвитку, Україна намагається постійно 
вдосконалювати податкову систему, щоб та 
відповідала сучасним ринковим умовам та 
потребам правового суспільства. Такий рух 
необхідний для формування в Україні ефек-
тивного місцевого самоврядування, спрямо-
ваного на розвиток демократичного суспіль-
ства та для кращого управління системою 
державних і місцевих фінансів. 

Предметом дослідження є сукупність тео-
ретичних положень, принципів, методів та 
прийомів, що забезпечують належний стан 

аналізу місцевих податків і зборів та характе-
ристика основних змінив законодавчо-норма-
тивній базі. 

Об’єктом дослідження виступають про-
цеси організації аналізу місцевих податків 
і зборів та зміни нормативно-законодавчої 
бази. 

Актуальність обраної теми спричинена 
важливістю аналізу місцевих податків і зборів 
як джерела інформації про стан розрахунків 
по них; аналізуючи рівень і динаміку їх сплати, 
можна знаходити шляхи вдосконалювання 
наповнення дохідної частини бюджету регіону 
або країни. БУ
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами місця та аналізу місцевих 
податків та зборів займалися такі вчені, як: 
Л.П. Сідельникова, Т.В. Чижова, Я.В. Якуша, 
В.І. Гарванко, Л.І. Простебі, С.Е. Острович, 
О.С. Василенко, М.О. Думчиков, Н.В. Проць, 
Т.В. Федченко, Д.І. Баранова. Вчені дослі-
джували вплив місцевих податків і зборів на 
благоустрій адміністративно-територіаль-
них одиниць, можливі варіанти вдоскона-
лення наповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів, а також значення аналізу для опти-
мізації податкових витрат підприємства.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість наукових робіт, що стосуються 
вивчення місця та аналізу місцевих податків і 
зборів, дана тема потребує подальшого дослі-
дження. Особливо це стосується ролі місце-
вих податків і зборів для створення ефектив-
ної, справедливої та оптимальної податкової 
системи, яка б суттєво наповнювала місцеві 
бюджети та сприяла розвитку регіону, не здій-
снюючи негативний вплив на діяльність та 
платоспроможність підприємств України. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є характеристика 
основних податкових змін і визначення ролі 
місцевих податків та зборів в економічному 
житті країни, викладення теоретичних основ 
аналізу місцевих податків і зборів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фінансова децентралізація має 
велике значення, адже вона є однією з умов 
незалежності та ефективності місцевих орга-
нів і підконтрольних їм територій, сприяє 
розвитку всіх аспектів життя населення, вра-
ховуючи особливості географічно-територі-
ального, природно-кліматичного, економіко-
правового, соціально-політичного характеру 
територій [1, с.1–2]. 

Кожна адміністративно-територіальна 
одиниця має законодавчо закріплене право 
на економічну самостійність, тому пови-
нна мати власний бюджет, яким самостійно 
могла б розпоряджатися без зовнішнього 
втручання. Це необхідність фінансових дже-
рел для організації управління соціальним і 
економічним життям регіону. Дані джерела 
формуються на основі певних податків і пла-
тежів, що надходять до відповідного бюджету 
певної території. 

Таким чином, місцеві бюджети – це 
основа фінансового стану місцевого само-
врядування, яке займається фінансуванням 
закладів освіти, культури, охорони здоров’я 

населення, засобів масової інформації, соці-
альним захистом населення.

Податки і збори є однаково важливими для 
всіх суб’єктів господарювання, зокрема для 
підприємств харчової промисловості, оскільки 
дають змогу фінансування безпосередньо 
тієї адміністративно-територіальної одиниці, 
де знаходиться підприємство. Отже, місцеві 
податки та збори є визначальними для еконо-
міки та населення України.

У межах чинної вітчизняної податкової сис-
теми закріплено основні поняття:

 податок як обов'язковий, безумовний 
платіж до відповідного бюджету, що справля-
ється з платників податку;

 збір (плата, внесок) як обов'язковий 
платіж до відповідного бюджету, що справля-
ється з платників зборів, з умовою отримання 
ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслі-
док вчинення на користь таких осіб держав-
ними органами, органами місцевого самовря-
дування, іншими уповноваженими органами 
та особами юридично значимих дій [2, ст. 6]. 

Кількість місцевих податків і зборів у різних 
країнах відрізняється. Наприклад, у Великій 
Британії всього один місцевий податок – із 
нерухомого майна, натомість у Бельгії – понад 
100 податків і зборів. Трішки менші показники 
у Німеччині – 45, Франції – 50, Італії – близько 
70 [3, с. 37–42]. 

Податкова система України являє собою 
сукупність загальнодержавних і місцевих 
податків та зборів, що справляються в уста-
новленому Податковим кодексом України 
порядку.

Одним із кроків інтеграції в Європейський 
Союз є підписання Європейської хартії міс-
цевого самоврядування, згідно з якою органи 
місцевого самоврядування мають право в 
рамках національної економічної політики на 
власні адекватні фінансові ресурси, якими 
вони можуть вільно розпоряджатися в межах 
своїх повноважень [4].

Згідно зі ст. 8 Податкового кодексу Укра-
їни, до місцевих належать податки та збори, 
що встановлені відповідно до переліку і в 
межах граничних розмірів ставок, визначених 
цим Кодексом, рішеннями сільських, селищ-
них, міських рад та рад об’єднаних терито-
ріальних громад, що створені згідно із зако-
ном та перспективним планом формування 
територій громад, у межах їх повноважень і є 
обов’язковими до сплати на території відпо-
відних територіальних громад [2, ст. 8]. 

Склад місцевих податків і зборів представ-
лено на рис. 1.
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Зарахування місцевих податків та зборів до 
відповідних місцевих бюджетів здійснюється 
відповідно до Бюджетного кодексу України.

До основних суттєвих змін нормативно-
законодавчої бази 2017 р. відносно 2016 р. 
податків на майно належать:

 – розширення переліку об’єктів, які не є 
об’єктом оподаткування податком на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки [5];

 – зниження максимальної межі ставки 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, що може встановлюва-
тися за рішенням сільської, селищної, місь-
кої рад або ради об'єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та пер-
спективним планом формування територій 
громад, із 3% до 1,5% мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року, за 1 кв. м бази опо-
даткування [5];

 – пільги зі сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, роз-
ширили також на нежитлові приміщення [5];

 – зміна об’єкта оподаткування транспорт-
ним податком, а саме, середньоринкової 
вартості легкових автомобілів, які стають 
об’єктом оподаткування. Із 2017 р. такими 
об’єктами є легкові автомобілі, з року випуску 
яких минуло не більше п'яти років (включно) 
та середньоринкова вартість яких становить 
понад 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати (у 2016 р. даний вартісний показник 
становив 750 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати), встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року;

 – розширено список суб’єктів господар-
ської діяльності які мають пільги, а саме 
звільняються від сплати земельного податку.

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів зазнав змін у вигляді зниження макси-
мального рівня ставки даного збору з 0,15% 
мінімальної заробітної плати до 0,075% міні-
мальної заробітної плати за 1 кв. м площі 
земельної ділянки, відведеної для організації 
та провадження такої діяльності.

Змінено прив’язку ставки єдиного податку 
для платників першої групи до розміру міні-
мальної заробітної плати на прив’язку до роз-
міру прожиткового мінімуму для працездат-
них осіб, встановленого законом на 1 січня 
податкового (звітного) року.

Аналіз місцевих податків та зборів має 
велике значення як для господарюючого 
суб’єкта, так і для держави у цілому. Місцеві 
податки та збори є важливим джерелом напо-
внення місцевих бюджетів, що впливає на 
економічний розвиток певного регіону, мож-
ливості державних структур. 

Згідно з даними Державного казначей-
ства України, місцеві бюджети і збори є дру-
гим за обсягом джерелом наповнення місце-
вих бюджетів, частка яких у 2016 р. сягнула 
24,8% у загальній структурі доходів місцевих 
бюджетів, а обсяг – 42,3 млрд. грн. Для порів-
няння, їхня частка у 2015 р. становила 22,4% 
у загальному обсязі доходів місцевих бюдже-
тів, обсяг – 27,0 млрд. грн. Даний приріст у 
2016 р. спричинений віднесенням податку на 
майно, зокрема плати за землю, до складу 
місцевих податків і зборів.

Рис. 1. Склад місцевих податків і зборів за ПК України [2, ст. ст. 8, 10] 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ

МІСЦЕВІ ЗБОРИМІСЦЕВІ ПОДАТКИ

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів

Туристичний збір

Податок на майно

Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Єдиний податок

Транспортний податок

Плата за землю
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Плата за землю є основним за обсягом 
джерелом місцевих податків, їх частка в дохо-
дах місцевих бюджетів становить 13,7%, що 
на 1,4% більше, ніж у 2015 р. Причиною збіль-
шення обсягів частково є введення нових кое-
фіцієнтів для проведення оцінки земель.

Другим за обсягом джерелом місцевих 
податків є єдиний податок, який зріс на 56,0% 
відповідно до надходжень 2015 р. та стано-
вив 17,2 млрд. грн. у 2016 році. Даний ріст 
спричинений збільшенням кількості платників 
податку, зокрема за рахунок віднесення час-
тини сільськогосподарських виробників до 
даної категорії [6, с. 64–69].

Для збільшення ролі місцевих податків і 
зборів необхідно зосередити увагу на низці 
проблем, які є в системі місцевого бюдже-
тування. Наприклад, до них належать пере-
вищення адміністративних витрат порів-
няно з надходженнями в таких бюджетах, 
обмеження можливостей місцевої влади 
стосовно встановлення і сплати місцевих 
податків і зборів, складність процесу опо-
даткування [7].

Аналізуючи динаміку та структуру місце-
вих податків і зборів, підприємство має змогу 
прогнозувати майбутні витрати і коригувати 
управлінські рішення, застосовувати ефек-
тивніше методи податкової оптимізації, оці-
нювати рівень податкового навантаження.

Аналіз місцевих податків і зборів доцільно 
проводити за такими напрямами:

 – аналіз податкового навантаження місце-
вими податками і зборами;

 – вивчення структури податків і зборів, що 
відшкодовуються за рахунок операційних 
витрат підприємства;

 – розрахунок питомої ваги місцевих подат-
ків і зборів в загальній сумі податків підпри-
ємства.

Аналіз податкового навантаження про-
водиться на основі коефіцієнтів податкового 
навантаження місцевими податками і збо-
рами за:

 – доходом підприємства, який визнача-
ється за формулою:

Кпод.нав.дох =       Кпод.нав.дох =
Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Загальний дохід
 

К
под.нав.дох.реаліз.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Чистий дохід від реалізації
 

К
под.нав.операц.витр.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Операційні витрати
 

К
под.нав.приб.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Прибуток від звичайної діяльності
 

 

 

 

,        (1)

де Кпод.нав.дох – коефіцієнт податкового наван-
таження місцевими податками і зборами за 
доходом підприємства; ƩМісцеві податки і 
збори – загальна сума місцевих податків і 
зборів, тис. грн. (дані податкових декларацій); 
ƩЗагальний дохід – загальна сума заробле-
них доходів, тис. грн. (Форма №2 «Звіт про 
фінансові результати»).

 –  доходом від реалізації, який розрахову-
ється так:

Кпод.нав.дох.реаліз. = 

      Кпод.нав.дох =
Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Загальний дохід
 

К
под.нав.дох.реаліз.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Чистий дохід від реалізації
 

К
под.нав.операц.витр.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Операційні витрати
 

К
под.нав.приб.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Прибуток від звичайної діяльності
 

 

 

 

, (2)

де Кпод.нав.дох.реаліз. – коефіцієнт податкового 
навантаження місцевими податками і збо-
рами за доходом від реалізації; ƩМісцеві 
податки і збори – загальна сума місцевих 
податків і зборів, тис. грн. (дані податкових 
декларацій); ƩЧистий дохід від реалізації – 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), тис. грн. (Форма №2 «Звіт про 
фінансові результати»).

 – операційними витратами, формула роз-
рахунку якої:

Кпод.нав.операц.витр. = 

      Кпод.нав.дох =
Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Загальний дохід
 

К
под.нав.дох.реаліз.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Чистий дохід від реалізації
 

К
под.нав.операц.витр.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Операційні витрати
 

К
под.нав.приб.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Прибуток від звичайної діяльності
 

 

 

 

,   (3)

де Кпод.нав.дох.реаліз – коефіцієнт податкового 
навантаження місцевими податками і збо-
рами за операційними витратами; ƩМісцеві 
податки і збори – загальна сума місцевих 
податків і зборів, тис. грн. (дані податкових 
декларацій); ƩОпераційні витрати – загальна 
сума операційних витрат, тис. грн. (Форма №2 
«Звіт про фінансові результати»).

 – прибутком до оподаткування, який визна-
чається як:
Кпод.нав.приб. = 

      Кпод.нав.дох =
Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Загальний дохід
 

К
под.нав.дох.реаліз.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Чистий дохід від реалізації
 

К
под.нав.операц.витр.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Операційні витрати
 

К
под.нав.приб.= Ʃ Місцеві податки і збори

Ʃ Прибуток від звичайної діяльності
 

 

 

 

, (4)

де Кпод.нав.приб. – коефіцієнт податкового 
навантаження місцевими податками і збо-
рами за прибутком до оподаткування; 
ƩМісцеві податки і збори – загальна сума міс-
цевих податків і зборів, тис. грн. (дані подат-
кових декларацій); ƩПрибуток від звичайної 
діяльності – прибуток від звичайної діяль-
ності, тис. грн. (Форма №2 «Звіт про фінан-
сові результати»).

Наступним напрямом аналізу є вивчення 
структури податків і зборів, що відшкодову-
ються за рахунок операційних витрат підпри-
ємства, а саме плата за нерухоме майно, 
туристичний збір та єдиний соціальний вне-
сок.

Для проведення аналізу структури подат-
ків і зборів, що відшкодовуються за рахунок 
операційних витрат підприємства, необхідно 
дізнатися питому вагу кожного податку та 
збору, порівняти їх із даними попереднього 
звітного періоду, оцінити структурні зміни, які 
відбулися, та їх вплив на витрати підприєм-
ства. 

Джерелами інформації для даного аналізу 
слугуватимуть:

 – для податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, – декларація з податку 
на нерухоме майно, гр. 7, ряд. 6;
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 – для туристичного збору – декларація з 
туристичного збору, гр. 5 ряд. 2–3;

 – для єдиного соціального внеску – Форма 
№ 2 «Звіт про фінансові результати», гр. 3–4, 
ряд. 2510.

Фінальним етапом аналізу місцевих подат-
ків і зборів є розрахунок їх питомої ваги в 
загальній сумі податків підприємства. Для 
цього дізнаються загальну суму податків, а 
потім визначають питому вагу кожного податку 
та збору. На підставі даних розрахунків визна-
чають, які податки та збори створюють най-
більше податкове навантаження, для розро-
блення оптимізаційних заходів. Здійснюючи 
порівняльний аналіз відносно попереднього 
періоду, можна оцінити дієвість прийнятих 
управлінських рішень у питаннях податкової 
оптимізації, а також які структурні зміни від-
булися в складі загальних податків та зборів, 
причини цих змін, та прогнозувати можливі 
наслідки.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, раціонально організоване місцеве 
бюджетування сприятиме розвитку благо-
устрою регіону та підвищенню якості життя 

населення, тому вивчення місця місцевих 
податків та зборів відіграє важливу роль у роз-
робленні справедливої й ефективної податко-
вої системи в країні відповідно до засад демо-
кратичного устрою. 

Аналіз місцевих податків і зборів є важ-
ливим джерелом інформації про стан розра-
хунків із державою, тому важливо розуміти 
методику та особливості даної теми, а також 
знати всі податкові зміни та особливості. Сво-
єчасна і достовірна інформація з обліку місце-
вих податків і зборів є необхідною для аналізу 
результатів функціонування підприємства, що 
унеможливить виникнення помилок у майбут-
ньому, дасть змогу підприємству оптимізу-
вати податкове навантаження та зробити свій 
внесок у розвиток регіону, оскільки сплачені 
податки є одним з основних джерел фінансу-
вання місцевих бюджетів. 

Отже, місцеві податки та збори вагомо 
впливають на діяльність підприємства та еко-
номічне життя регіону, тому постановка пра-
вильного аналізу та знання усіх особливостей 
та змін у сфері законодавства має велике зна-
чення для обох сторін. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гарванко В.І., Ковальов Г.І. Удосконалення механізму формування місцевих бюджетів, як фінансової 

основи регіону / В.І. Гарванко, Г.І. Ковальов. – 2012. – С. 1–2.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI станом на 15.04.2017 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
3. Букина И. Современные тенденции налогового администрирования в зарубежных странах / И. Букина // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 7. – С. 37–42.
4. Європейська хартія місцевого самоврядування : Міжнародний документ від 15.10.1985 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
5. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році від 20.12.2016 № 1791-VIII, станом 
на 15.04.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1791-19/page.

6. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2016 рік / В.В. Зубенко, І.В. Самчинська,  
А.Ю. Рудик [та ін.] ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», 
USAID. – К., 2017. – С. 64–69.

7. Тараненко В. Оцінка фіскальної ефективності місцевого самоврядування у Дніпропетровській області / 
В. Тараненко, Н. Шевченко // Ефективна економіка. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361.

8. Сайт Фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/.



786

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 006.032:657(477)

Проблеми адаптації вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів

Радова О.В.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки
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Статтю присвячено актуальним нині в Україні питанням гармонізації та адаптації бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності суб’єктів господарювання. Проаналізовано наявні погляди та підходи до визначення 
поняття та форм гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Обґрунтовано висновок, за яким 
держава в перспективі має всі необхідні передумови, щоб використовувати бухгалтерський облік як засіб 
регулювання економіки. Розглянуто необхідність зближення господарського, бухгалтерського, фінансового 
законодавства України з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

Ключові слова: гармонізація, адаптація, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стан-
дарти фінансової звітності, трансформація бухгалтерської звітності, конверсія.

Радова О.В. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА К МЕЖ-
ДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

Статья посвящена актуальным на сегодня в Украине вопросам гармонизации и адаптации бухгалтерско-
го учета и финансовой отчетности организаций. Проанализированы существующие среди ученых взгляды 
и подходы к определению понятий и форм гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Обоснованы выводы, согласно которым государство в будущем имеет все необходимые предпосылки для 
использования бухгалтерского учета в качестве средства регулирования экономики. Рассмотрена необхо-
димость сближения хозяйственного, бухгалтерского и финансового законодательства с учетом требований 
международных стандартов и законодательства Европейского Союза.

Ключевые слова: гармонизация, адаптация, международные стандарты бухгалтерского учета, междуна-
родные стандарты финансовой отчетности, трансформация бухгалтерской отчетности, конверсия.

Radova O.V. PROBLEMS OF ADAPTING THE NATIONAL ACCOUNTING SYSTEM IN ACCORDANCE WITH 
INTERNATIONAL STANDARDS 

The article is devoted to the agenda for today in Ukraine, the question of harmonization and adaptation of ac-
counting and financial reporting entities. Analyzed the existing among academics views and approaches to the 
definition of concepts and forms of harmonization of accounting and financial reporting. Reasonably conclude that 
the State in the future has all the necessary prerequisites to use accounting as a means of regulating the economy, 
considered the need for a convergence of economic, financial, financial legislation with the requirements of interna-
tional standards and legislation of the European Union.

Keywords: harmonization, adaptation, international accounting standards, international financial reporting 
standards, transformation of accounting reporting, conversion.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан бухгалтерського 
обліку в Україні можна охарактеризувати як 
симбіоз адміністративних і ринкових концеп-
цій, національних і міжнародних стандартів. 
За останні щонайменше два десятиліття в 
Україні відбулися зміни в системі бухгалтер-
ського обліку, спрямовані на її гармонізацію з 
міжнародними стандартами. Однак реформа 
бухгалтерського обліку не супроводжувалася 
необхідними змінами в чинному господар-
ському та/або бухгалтерському, фінансовому 
законодавстві. Зміни не торкнулися системи 
організаційних заходів у таких сферах, як, 
наприклад, статистика. Негативними наслід-
ками такої невідповідності є обмеженість бух-

галтерського обліку, до якої можна віднести 
застосування подвійного запису та виключно 
грошового вимірника; пасивне застосування 
принципів «професійного судження», пріори-
тетність податкових правил, неефективність 
наукових досліджень (вони є й їх чимало, 
однак залишаються, на жаль, не запитува-
ними як для нормотворення, так і практики 
господарювання).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання гармонізації бухгалтерського обліку 
відповідно до вимог ринкової економіки та 
МСФЗ висвітлювали у своїх працях як вітчиз-
няні так зарубіжні вчені, серед яких: Ф.Ф. Бути-
нець, С.Ф. Голов, О.І. Жабін, В.В. Кова-
льов, Н.Б. Литвин, М.Р. Лучко, Т.Г. Мельник, БУ
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О.М. Петрук, Л.І. Полятикіна, Є.І. Свидер-
ський, В.В. Сопко, Я.М. Соколов, О.П. Слав-
кова, Ш.М. Саудагаран, Дж.С. Трей, А. Яруга. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на широке 
коло наукових досліджень, питання гармо-
нізації бухгалтерського обліку відповідно до 
міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та звітності залишаються актуальними. 
Невирішеною є проблема змін та співстав-
лення між бухгалтерським, податковим облі-
ком та вимогами, за якими має бути складена 
статистична звітність. Окрім того, потребують 
подальших досліджень питання гармонізації 
обліку та її наслідки.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у висвітленні 
питань щодо значення та ролі формування й 
узагальнення облікової інформації підприєм-
ствами України відповідно до МСФЗ, процесу 
адаптації міжнародних стандартів для кра-
їни та їх позитивного і негативного впливу на 
вітчизняну систему обліку, а також у розкритті 
шляхів досягнення гармонізації обліку на під-
ставі аналізу сучасного стану та світових тен-
денцій розвитку бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За останнє десятиліття країнами 
Європейського економічного співтовариства 
проводилася потужна робота, пов'язана з 
уніфікацією обліку. Переслідуючи загальні 
економічні інтереси, країни застосовують кон-
кретні заходи, спрямовані на гармонізацію і 
зближення національних облікових систем 
на базі нормативно-правового забезпечення. 
Для усунення цих неузгодженостей виникла 
необхідність розроблення відповідних поло-
жень – Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ).

Міжнародні стандарти – це компроміс між 
особливостями національних бухгалтерських 
шкіл тих країн, представники яких беруть 
участь у розробленні стандартів. Це доку-
менти, які визначають загальний підхід до 
складання фінансової звітності та пропонують 
варіанти обліку окремих засобів або операцій 
підприємств. Окрім того, до складу міжна-
родних стандартів обліку входять документи 
Framework for the Preparation and Presentation 
of Financial Statements (Концептуальні засади 
підготовки і подання фінансової звітності), 
де викладено основні принципи складання 
звітності. Стандарти передусім доцільні для 
міжнародних компаній, які зобов'язані консо-
лідувати фінансову звітність дочірніх підпри-
ємств, що працюють у різних країнах. Між-

народні стандарти бухгалтерського обліку 
(МСБО) становлять систему принципів, мето-
дів і процедур ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності. Водночас 
питаннями стандартизації бухгалтерського 
обліку займаються кілька міжнародних орга-
нізацій.

МСБО – це не тільки методи і підходи до 
обліку та звітності, а й певною мірою відбиток 
ідеології, демократичності суспільства, здат-
ність його інститутів адаптувати норми цивілі-
зованих відносин.

МСФЗ – це цілісна система обліку і фінан-
сової звітності, яка постійно вдосконалюється 
й узагальнює принципи і правила складання 
фінансової звітності, яка виникла в резуль-
таті посилення процесів економічної інтегра-
ції країн і спрямована на зближення методо-
логії обліку і звітності в різних країнах світу. 
Це досить складна система вимог, принципів, 
частково правил і процедур підготовки корис-
ної для широкого кола зацікавлених осіб 
інформації.

МСБО застосовуються:
– як основа національних вимог до бухгал-

терського обліку в багатьох країнах;
– як міжнародний базовий підхід тими кра-

їнами, які розробляють свої вимоги (зокрема, 
провідними розвиненими країнами, а також 
країнами, що розвиваються);

– фондовими біржами та регулюючими 
органами, які дають змогу іноземним та 
вітчизняним компаніям подавати фінансові 
звіти відповідно до МСФЗ;

– міжнародними організаціями, такими як 
Європейська Комісія, яка оголосила 1995 р., 
що значною мірою покладається на Комітет 
із міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку щодо досягнення результатів, які від-
повідають потребам ринку капіталу.

МСБО охоплюють коло питань, що мають 
велике міжнародне значення в умовах розви-
тку зовнішньої торгівлі, діяльності транснаціо-
нальних корпорацій, глобалізації фінансових 
ринків. Вони, як правило, досить докладні і 
разом із тим розширені, оскільки інтерпре-
тація стандартів повинна бути однаковою в 
різних країнах світу. Як показує міжнародна 
практика, МСБО використовуються пере-
важно в трьох напрямах:

– як база для всіх або деяких національних 
вимог до обліку та звітності;

– як відправна точка для тих країн, які ство-
рюють національні стандарти;

– для публікації фінансової звітності 
(насамперед, транснаціональних корпорацій).
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МСБО не визначають порядок ведення бух-
галтерського обліку – вони описують загальні 
правила оцінки та подання інформації у 
фінансових звітах. МСБО носять рекомен-
даційний характер. Головне, що ними норму-
ється, – загальноприйняті принципи ведення 
обліку і формування звітності. Об'єктами нор-
мування є методи оцінки активів, капіталу і 
зобов'язань, підходи до формування й обсяги 
інформації фінансової звітності. Вони є між-
народним орієнтиром гармонізації та стан-
дартизації бухгалтерського обліку і фінансо-
вої звітності в усьому світі.

Основні переваги МСФЗ:
– характеризуються чіткою економічною 

логікою й узагальнюють у собі світову прак-
тику складання фінансової звітності;

– інформація МСФЗ дає користувачам 
змогу аналізувати наслідки прийняття рішень, 
здійснювати прогнозування майбутнього роз-
витку й є підставою для прийняття стратегіч-
них рішень;

– показники фінансової звітності підпри-
ємств за міжнародними стандартами харак-
теризуються співставністю, що призводить 
до підвищення інвестиційної привабливості 
таких підприємств;

– фінансова звітність підприємств за між-
народними стандартами містить не тільки 
кількісні показники господарської діяльності 
підприємства, а й характеристики здійснюва-
них процесів, які відображають як масштаби, 
так і якість такої господарської діяльності;

– фінансова звітність, складена відповідно 
до вимог МСФЗ, доступна для широкого кола 
користувачів (не тільки для органів господар-
ського нагляду, контролю, статистики).

Саме тому мета максимального зближення 
національних стандартів фінансової звітності з 
міжнародними нині є однією з найважливіших. 
Адаптація звітності українських підприємств 
у МСФЗ дасть змогу уникнути необхідності в 
складанні податкової та спеціалізованої звіт-
ності (звітних даних), зменшити ризики для 
інвесторів і кредиторів, забезпечити прозорість 
і зрозумілість інформації, підвищити зростання 
довіри до показників фінансової звітності, 
поглибити міжнародну кооперацію у сфері бух-
галтерського обліку, зменшити витрати на роз-
роблення власних стандартів.

Проте нині мета гармонізації МСФО не 
досягнута. Вітчизняної фінансової звітності 
(незважаючи на досить тривалий період 
реформування й удосконалення бухгалтер-
ського, фінансового законодавства) прита-
манні такі недоліки:

– недостатньо об'єктивне уявлення інфор-
мації (причиною здебільшого є суб'єктивізм 
осіб, що складають фінансову звітність, через 
що така звітність містить переважно ту інфор-
мацію, яка вигідна для власників);

– уніфікований обов'язковий формат 
подання фінансової звітності (регламенту-
ється державою, практично мінімізує мож-
ливість здійснення агрегування показників 
фінансової звітності та їх згортання);

– зміст фінансової звітності відповідно до 
вимог вітчизняного законодавства здебіль-
шого не надає повного обсягу основної інфор-
мації за ключовими фінансовими і нефінан-
совим показниками діяльності підприємств 
(призводить до зниження якості аналізу май-
нового стану підприємств, окрім того, пере-
шкоджає здійсненню реального стратегічного 
планування його розвитку);

– монетарне (грошове) відображення акти-
вів підприємства (призводить до такого нега-
тивного наслідку, що інформація поза грошо-
вого відображення залишається поза увагою 
фінансової звітності);

– непередбачуваність, неузгодженість, 
суперечливість правового регулювання 
фінансової звітності в Україні (зумовлює 
складність розуміння і порядку застосування 
нормативних приписів під час складання 
фінансової звітності);

– основний орієнтир вітчизняної фінан-
сової звітності спрямований на надання 
інформації для контрольних, податкових і 
статистичних органів (тоді як згідно з МСФЗ 
звітність спрямована на допомогу аналітику, 
а її користувачами є інвестори, кредитори, 
менеджери).

Поряд із цим до основних недоліків вітчиз-
няної фінансової звітності належать: обме-
женість обліково-економічної інформації про 
фінансову звітність; недоступність фінансо-
вої звітності неінституціональним користува-
чам облікової інформації (фізичним особам); 
складність розуміння фінансових показників, 
тобто неможливість сприйняття особами, які не 
мають спеціальних знань з економіки, обліку, 
аналізу; невідповідність складеної за націо-
нальними стандартами фінансової звітності 
міжнародним вимогам, що ускладнює стан-
дартизацію та уніфікацію облікової системи 
України у цілому; недостатня соціальна спря-
мованість фінансової звітності та, як наслідок, 
неповноцінність системи обліку як інформа-
ційної підсистеми глобального середовища.

Найбільш вагомими перешкодами для 
успішного впровадження Міжнародних стан-
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дартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності вітчизняних підприємствах є:

– нерозуміння щодо характеру МСФЗ;
– відсутність відповідних механізмів для 

контролю національного органу по МСФО;
– відмінності між МСФЗ та національною 

нормативно-правовою базою;
– відсутність належного узгодження між 

загальними цілями фінансової звітності та 
регулярної звітності;

– недоцільність сфери застосування 
МСФЗ;

– відсутність можливості здійснювати 
ефективний нагляд за дотриманням;

– невідповідність між вимогами бухгалтер-
ського обліку, аудиту та вимогами ринку;

– невідповідність між вимогами бухгалтер-
ського обліку, аудиту та здатністю дотримува-
тися цих вимог;

– невідповідність між вимогами бухгалтер-
ського обліку, аудиту та здатністю правозас-
тосування щодо них на національному рівні.

На практиці суб'єкту господарювання, 
який прийняв рішення про впровадження 
МСФЗ, необхідно обрати стратегію такого 
впровадження й один із можливих шляхів 
перекладу фінансової звітності на міжна-
родні стандарти:

– трансформацію бухгалтерської звітності 
(статті фінансової звітності, складеної відпо-
відно до національних стандартів, рекласифі-
куються відповідно до положень МСФЗ);

– конверсію (ведення паралельно з націо-
нальними стандартами управлінського обліку 
відповідно до МСФЗ).

Одні суб'єкти господарювання обирають 
перший шлях, коли потрібно періодично, раз у 
квартал або раз на рік, отримувати звітність від-
повідно до МСФЗ. Інші йдуть шляхом, який дає 
змогу оперативно отримувати звітність відразу 
в двох стандартах і, таким чином, застосову-
вати звіти в управлінні та розробленні планів.

Висновки з цього дослідження. На 
сучасному етапі міжнародної інтеграції у 
сфері економіки та господарювання можна 
виділити таку важливу тенденцію розвитку 
бухгалтерського обліку та фінансової звіт-
ності, як зближення, гармонізацію, уніфіка-
цію правил та облікових процедур, вимог до 
фінансової звітності, стандартів бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності суб’єктів 
господарювання на рівні країн ЄС, зближення 
господарського, бухгалтерського, фінансо-
вого законодавства України з урахуванням 
вимог міжнародних стандартів та законодав-
ства Європейського Союзу [4, с. 308].

Гармонізація законодавства визначається 
як приведення відповідно до законодавства 
держав-членів та країн – не членів відповідно 
до вимог ЄС на підставі правових актів ЄС. 
Гармонізація відбувається в різних формах, 
таких як адаптація законодавства, уніфікація 
права, імплементація, стандартизація. Проте 
в офіційних документах часто використову-
ється термін «адаптація». Втім, незважаючи 
на застосування різних термінів, йдеться, по 
суті, про один і той самий процес приведення 
національного законодавства відповідно до 
приписів права європейських інтеграційних 
організацій.
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Статтю присвячено проблемам відображення поточної дебіторської заборгованості у звітності, реалізації 
підходів до застосування принципу обачності під час здійснення оцінки даного виду активу балансу. Здійснено 
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резерву сумнівних боргів. Визначено шляхи гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів стосовно об-
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Статья посвящена проблемам отображения текущей дебиторской задолженности в отчетности, реализа-
ции подходов к применению принципа осмотрительности в процессе оценки данного вида активов баланса. 
Сформулированы предложения  относительно дисконтирования стоимости дебиторской задолженности и 
усовершенствования процесса формирования резерва сомнительных долгов. Определены пути гармониза-
ции отечественных и международных стандартов относительно учета и оценки дебиторской задолженности.
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The article deals with the problems reflect current receivables reporting approaches implementation of the prin-
ciple of caution when assessing this type of asset balance. Done offer to discount the value of receivables and 
improve the process of forming the allowance for doubtful debts. The ways of harmonization of national and inter-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді.  Оцінка дебіторської заборгованості 
на різних етапах її формування, руху та пога-
шення або непогашення є одним із досить 
проблемних питань бухгалтерського обліку, і 
від логічності її визначення залежить досто-
вірність інформації, яка розкривається у звіт-
ності. Крім того, така оцінка впливає й на 
політику управління заборгованістю підпри-
ємства у цілому. Проблематика достовірного 
визначення оцінки унеможливлює визнання 
активом дебіторську заборгованість. Дебітор-
ська заборгованість як актив може бути й не 
погашеною, тому, щоб дотриматися принципу 
обачності, її слід відкоригувати як мінімум на 
величину сумнівної та безнадійної заборгова-
ності. 

Однак принцип обачності цілком справед-
ливо зазнає критики. Оцінка активу в балансі 
може бути нижчою, ніж вартість його при-
дбання, що спричинить викривлення картини 
реального стану підприємства. Крім того, 
жодна з концепцій оцінки не використову-
ється до кінця послідовно: у поточному році 
може використовуватися одна концепція, а в 
наступному – інша.

Як показує практика, багато підприємств 
ігнорують створення резерву сумнівних боргів 
та будь-яке коригування дебіторської забор-
гованості, тобто такий актив відображають в 
Балансі (Звіті про фінансовий стан) за вартістю 
придбання, що викривляє її оцінку. Причинами 
цього є як низька компетенція бухгалтерської 
служби, так і нерозуміння самої проблеми.   БУ
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тема формування резерву сумнівних боргів, 
який дає змогу коригувати в балансі поточну 
заборгованість підприємства, розглядалася 
низкою вітчизняних та зарубіжних науковців, 
серед них: Е.С. Хедриксен, М.Ф. Ван Бреда, 
І.Ф. Шерр, Я.В. Соколов, Н.Р. Вейцман, 
Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, 
О.О. Говоруха та ін. Проте в даних публікаціях  
процес формування резерву сумнівних боргів 
розглядається переважно з погляду встанов-
лення коефіцієнта сумнівності і не розгляда-
ються інші методи коригування дебіторської 
заборгованості.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення пробле-
матики та підходів відображення дебіторської 
заборгованості в Балансі (Звіті про фінансо-
вий стан) із використанням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Процес оцінки являє собою поря-
док присвоєння об’єктам бухгалтерського 
обліку певних грошових величин, отриманих 
так, щоб їх можна було використати як агре-
говано – для підсумкової оцінки активів, так і 
окремо, залежно від ситуації.

Правило найменшої оцінки використову-
ється як для зниження вартості, так і для ско-
рочення цінності активу, що зумовлено його 
фізичним або моральним зносом, падінням 
виробництва, зниженням упевненості у повер-
ненні боргу (як щодо дебіторської заборго-
ваності). Однак, як правильно зауважують 
Е.С. Хендріксен і М.Ф. Ван Бреда [11, с. 317], 
зміна чистої вартості реалізації активу зумов-
люється не тільки змінами його оцінки, але й 
витратами, що супроводжують  його реаліза-
цію (або витратами на повернення  боргу).

Таким чином, до визначення вартості 
активу треба підходити зважено, з урахуван-
ням усіх чинників, а не просто брати до уваги 
найменшу оцінку. 

Діюча практика визначає два найбільш 
поширені підходи до оцінки вартості активів 
підприємства: пооб’єктну оцінку активів та 
оцінку сукупної вартості активів підприємства 
як цілісного майнового комплексу. Перший 
підхід полягає в індивідуальній оцінці активів, 
другий – оцінює сукупну вартість бізнесу. Вва-
жаємо, що другий підхід не підходить до мети 
нашого дослідження, оскільки загальна оцінка 
дебіторської заборгованості мало корелю-
ється із загальною вартістю бізнесу. 

Вітчизняна практика обліку дебіторської 
заборгованості передбачає, що в Балансі 

(Звіті про фінансовий стан) вона відобража-
ється за мінусом резерву сумнівних боргів 
[8]. Формування резерву сумнівних боргів є 
одним з інструментів впливу на фінансовий 
результат, оскільки витрати на його ство-
рення чи пряме списання безнадійних боргів 
у будь-якому разі його коригують. З одного 
боку, дебіторська заборгованість – це право 
вимоги, і згідно з принципом консерватизму, 
доки не вийшли терміни цього права, бух-
галтер повинен відобразити його в повному 
обсязі. З іншого боку, включення сумнівних 
боргів в актив погіршує стан балансу під-
приємства. У зв’язку із цим Е.С. Хедриксен і 
М.Ф. Ван Бреда зазначають, що метод пря-
мого списання непогашеної дебіторської 
заборгованості на зменшення прибутку звіт-
ного періоду не має теоретичного підґрунтя, 
оскільки дохід вимірюється сумою очікуваних 
грошових поступлень [11, с. 353], тому необ-
хідно коригувати доходи звітного періоду під 
час нарахування резерву сумнівних боргів. 
Коригування дебіторської заборгованості в 
балансі на величину сумнівних боргів відо-
бражає більш реальну картину.

Слід зазначити, що ідею коригування дебі-
торської заборгованості свого часу розвинув  
економіст Я.М. Гальперін (1894–1952), який 
визначив резервування дебіторської забор-
гованості як попередньо обчислені втрати, 
які виявлені на момент складання балансу 
і появу яких у майбутньому можна вважати 
ймовірним. Н.Р. Вейцман характеризував про-
цес формування резервів, як «акт пересто-
роги, спосіб збереження в балансі суми, пра-
вильність оцінки яких не може бути визначена 
негайно». Цю ідею також розвивав Г. Сімон, 
який увів поняття  «делькредере», на якому 
слід було відображати амортизацію дебітор-
ської заборгованості (втрату її номінально вар-
тості) [10, с. 264]. І.Ф. Шерр уважав, що «раху-
нок делькредере служить переоціночною або 
коректуючою статтею для таких претензій, які 
приведені на активній стороні у своїй повній 
сумі, але покриття яких  насправді є сумнів-
ним» [12, с. 438].

Саме таке положення реалізоване нині 
в МСФЗ (IAS) «Фінансові інструменти», де 
дебіторська заборгованість обліковується за 
амортизованою собівартістю. Зокрема, п. 46 
указує, що якщо існує ймовірність того, що 
дебіторська заборгованість не зможе бути 
погашена в повному обсязі згідно з умовами 
договору, тоді має місце збиток від знеціню-
вання або визнання безнадійною заборго-
ваністю. Сума збитку в даному разі визна-
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чається як різниця між балансовою вартістю 
активу і дисконтованою вартістю майбутніх 
грошових надходжень, розрахованих за допо-
могою ефективної ставки відсотку за фінан-
совим активом [5].

Під час здійснення операцій із резервом 
сумнівних боргів беруть до уваги дебіторську 
заборгованість, за якою не настав термін 
оплати, сумнівну заборгованість та безна-
дійну заборгованість. Їх ознаки та класифіка-
цію представлено на рис. 1.

Основним нормативним актом, який регу-
лює порядок формування резерву сумнівних 

боргів, є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгова-
ність» [8]. Згідно з даним документом, під-
приємство відображає дебіторську заборго-
ваність за чистою реалізаційною вартістю, 
тобто за мінусом резерву сумнівних боргів. 

Однак у П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва» дозволено 
поточну дебіторську заборгованість включати 
до підсумку балансу за її фактичною сумою, 
що вже є певним дисонансом. У П(С)БО 13 
«Фінансові інструменти» передбачено  відо-
бражати фінансові активи, до яких належить 
і дебіторська заборгованість, за їх фактичною 

Рис. 1. Ознаки дебіторської заборгованості, які впливають на формування резерву  
сумнівних боргів (авторське бачення)

Дебіторська заборгованість, яку беруть до уваги під час 
формування та обліку резерву сумнівних боргів

Заборгованість,  за 
якою не настав термін 

оплати

Сумнівна 
заборгованість

Безнадійна 
заборгованість

Непрострочена, 
проте є

невпевненість 
у погашенні

Прострочена, 
є

невпевненість 
у погашенні

Заборгованість  
із завершеним 

терміном позовної 
давності

Прострочена 
заборгованість , не 
погашена в термін 

через нестачу 
майна фіз. особи

Заборгованість 
за ліквідованими 

компаніями-
банкрутами

Заборгованість, 
через брак коштів 

реалізованого 
гарантійного майна 

Прострочена 
заборгованість 

померлих та 
зниклих безвісти 

фіз. осіб

Заборгованість 
за грошовими 

коштами (вида-
ними авансами), 
термін якої не 

настав і є
впевненість у її 

погашенні
Термін сплати не 

наступив, але 
заборгованість є 
сумнівною і не 

має гарантії 
(застави, 

поручниц-тва)

Термін сплати не 
настав, але 

заборгованість є 
сумнівною, 

оскільки розпо-
чата процедура 

банкрутства

Термін сплати
минув,

заборгованість 
є сумнівною і 
не має гарантії 

(застави, 
поручництва)

Термін сплати
минув,

заборгованість є 
сумнівною, 

оскільки розпо-
чата процедура 

банкрутства

Товарна 
заборгованість 
(відвантажені 
товари, надані 

послуги), термін 
якої не настав і є
впевненість у її 

погашенні

Заборгованість 
за придбаними 
фінансовими 

інструментами 
(облігаціями, 
фінансовими 

зобов’язаннями)
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собівартістю, що складається із справедливої 
вартості і витрат, пов’язаних із придбанням 
активу.

На основі аналізу очікуваних грошових 
потоків балансова вартість фінансових акти-
вів, щодо яких не застосовується оцінка за 
справедливою вартістю, переглядається 
щодо можливого зменшення корисності на 
кожну дату балансу.

Сума втрат від зменшення корисності 
фінансового активу визначається як різниця 
між його балансовою вартістю та теперіш-
ньою вартістю очікуваних грошових потоків, 
дисконтованих за поточною ринковою став-
кою відсотка на подібний фінансовий актив із 
визнанням цієї різниці іншими витратами звіт-
ного періоду. Тобто створення резерву сумнів-
них боргів за фінансовими інструментами не 
передбачено.

У міжнародних стандартах немає окре-
мого документу щодо дебіторської заборго-
ваності, однак у МСФЗ 36 «Знецінення акти-
вів» під час визначення суми, яка повинна 
бути відображена в балансі, є положення, 
що  стосовно такого виду активів необхідно 
здійснити низку дій, а саме: 1) протестувати 
дебіторську заборгованість на предмет її 
знецінення і списання суми безнадійних бор-
гів; 2) відкоригувати суми заборгованості, яка 
залишилася, на суму резерву за сумнівними 
боргами; 3) відобразити дебіторську забор-
гованість терміном погашення менше одного 
року (операційного циклу) в складі поточних 
активів, а довгострокової – у складі необо-
ротних активів.

Для синхронізації позиції за цими трьома 
стандартами вважаємо за необхідне при-
йняти оцінку відображення дебіторської 
заборгованості у звітності за чистою реаліза-
ційною вартістю, що узгоджується з принци-
пом обачності та консерватизму. Оцінка за 
справедливою вартістю все-таки не повною 
мірою реалізує вказаний принцип, оскільки 
не враховує ризик неповернення суми боргу. 
Для фінансових інструментів необхідно теж 
передбачити порядок створення резерву сум-
нівних боргів, оскільки його створюють лише 
для тієї поточної дебіторської заборгованості, 
яка є  фінансовим активом (окрім придбаної 
заборгованості й заборгованості, призначеної 
для продажу). Таке правило чітко передба-
чено П(С)БО 10 [8]. А це означає, що резерв 
сумнівних боргів можна сформувати лише 
для грошової заборгованості. Тобто у разі 
визнання товарної (придбаної)  заборгова-
ності безнадійною, вона списується з балансу 

з відображенням у складі інших операційних 
витрат (п. 11 П(С)БО 10), що не є логічним.

Як показують дослідження, у більшості 
країн розмір резерву сумнівних боргів обмеж-
ується певним процентом від виручки. Однак 
у цьому разі справедливим є твердження вче-
них Д.А. Єндовицького та А.М. Ісаєнка, що це 
є «абсолютно нелогічним із погляду економіч-
ного змісту даного резерву, оскільки складно 
представити, що за вказаного співвідношення 
виручки і величини резерву перестає діяти 
принцип обачності» [3, с. 42].

В Україні рекомендовано застосовувати 
такі методи формування резерву сумнівних 
боргів: 

1. Метод застосування абсолютної суми 
дебіторської заборгованості. 

2. Метод застосування коефіцієнта сумнів-
ності, який реалізується у  таких методиках, 
як: а) визначення питомої ваги безнадійних 
боргів у чистому доході; б) класифікація дебі-
торської заборгованості за терміном непо-
гашення; в) визначення середньої питомої 
ваги списаної протягом періоду дебіторської 
заборгованості.

Нині в практичній діяльності багатьох під-
приємств не застосовується процедура фор-
мування резерву сумнівних боргів. Унаслідок 
цього зазначений актив відображається в 
Балансі (Звіті про фінансовий стан) у повному 
обсязі, що служить причиною відображення 
нереальної заборгованості, оскільки не вся 
вона буде погашена.

Щоб уникнути знецінення поточної дебі-
торської заборгованості, підприємство 
зобов’язане якось її відкоригувати. У зв’язку 
із цим висновком  пропонуємо під час фор-
мування резерву сумнівних боргів доповнити 
вказані методи варіантом переоцінки боргу 
з використанням процедури дисконтування 
на індекс інфляції. Це є досить актуальним, 
оскільки на 2017 р. в Україні передбачена 
інфляція на рівні 10–12%, що матиме сут-
тєвий вплив на викривлення реальної суми 
боргу. Такий підхід якоюсь мірою узгоджу-
ється з принципом коригування дебіторської 
заборгованості в іноземній валюті на вели-
чину курсової різниці.

Наприклад, на підприємстві наявна про-
строчена заборгованість у розмірі 165 тис. грн. 
терміном 45 днів і 84 тис. грн. терміном про-
строчення 81 день. Виходить, що номінально 
підприємству винні 249 тис. грн., проте 
реальна вартість цієї заборгованості різко 
знижується через досить значну інфляцію   у 
розмірі 10% річних (у середньому 0,83% на 
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місяць). Визначимо втрати підприємства шля-
хом дисконтування:

165000
(1 + 0,0083)

30� × 45
+  

84000
(1 + 0,0083)

30� × 81
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно, резерв за цією сумнівною 
заборгованістю слід вираховувати як різ-
ницю між номінальною і реальною вартістю 
такого боргу. І тут ми підходимо до необхід-
ності впровадження нової функції резерву 
сумнівних боргів: нівелювати не тільки ризик 
неповернення боргу, але й утрату його 
реальної (купівельної) вартості на величину 
знецінення. У нашому прикладі вона стано-
витиме 249 000 – 139 954 = 109 046 (грн.), 
і саме цю величину необхідно закласти в 
резерв сумнівних боргів. Указана частина 
такого резерву буде зменшена на величину 
штрафних санкцій, які передбачені за дого-
вором у разі вчасного неповернення. Все, 
що не буде компенсовано, потрібно спису-
вати на витрати підприємства. Таким чином, 
указаний підхід дасть змогу відкрити зовсім 
нову функцію резерву сумнівних боргів, а 
саме компенсацію знецінення поточної  дебі-
торської заборгованості.

Якщо ж підприємство не створювало 
раніше резерву сумнівних боргів  і, відпо-
відно, відображало суму дебіторської забор-
гованості за фактичною вартістю, то для уник-
нення відповідальності за порушення норм 
П(С)БО 10, можна рекомендувати в обліковій 
політиці передбачати формування резерву 
шляхом застосування абсолютної суми сум-
нівної заборгованості. Вказаний метод перед-
бачає визначати розмір резерву шляхом ана-
лізу платоспроможності окремих дебіторів. 
Застосування такого методу може визначити 
резерв сумнівних боргів у нульовому розмірі,  
якщо такими були професійні судження бух-
галтера про характер заборгованості. 

Що стосується податкових розрахунків, 
то з 1 січня 2015 р. підприємствам дозво-
лено під час визначення оподатковуваного 
прибутку враховувати витрати на створення 
резерву сумнівних боргів. Підприємства з річ-
ним доходом до 20 млн. грн., які відповідно 
до пп. 134.1.1 ПКУ [7] мають право не засто-
совувати податкові коригування і розрахову-
вати податок на прибуток виходячи з фінансо-
вих результатів, є зацікавленими у створенні 
такого резерву, оскільки це дає право збіль-

шити витрати проводкою Дт 944 Кт 38, не 
чекаючи, поки ці борги стануть безнадійними. 
Однак для підприємств із річним доходом 
більше 20 млн. грн., які зобов’язанні застосо-
вувати процедуру податкового коригування, 
створення резерву зовсім невигідне, оскільки 
пп. 139.2.1. ПКУ передбачає збільшення 
фінансового результату на суму створеного 
резерву. При цьому зворотного коригування 
під час списання безнадійної заборгованості 
за рахунок створеного раніше резерву зако-
нодавство не передбачає, тобто такі витрати 
вважаються втраченими для податку на при-
буток. 

Проте, незважаючи на прогресивність при-
йнятого у ПКУ положення про резерв сумнів-
них боргів, який стимулюватиме підприємство 
його створювати, вважаємо, що визначення 
стосовно коригування прибутку до оподат-
кування на величину такого резерву є непо-
вним. У документі є певні обмеження, які 
стосуються формування резерву сумнівних 
боргів тільки за дебіторською заборгованістю 
за товарними операціями. Приблизно такі ж 
вимоги містяться і в МСФЗ. Указаної позиції 
дотримується також і низка вчених, таких як 
Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська [1], Дж. Грей, 
Б. Нідлз [2] та ін.

Однак практика свідчить, що неповерне-
ною може бути заборгованість і за придба-
ними фінансовими інструментами, тому вва-
жаємо, що вона теж повинна включатися у 
розрахунки і мати вплив на розмір резерву 
сумнівних боргів.

Висновки з цього дослідження. Прове-
дені дослідження засвідчили, що вітчизняні 
підприємства порушують порядок ведення 
обліку і рідко створюють резерв сумнівних 
боргів. Така ситуація спричинює як викрив-
лення реальної оцінки дебіторської забор-
гованості, так і  недостовірність інформації 
про активи в Балансі (Звіті про фінансовий 
стан). У вітчизняній бухгалтерській практиці 
необхідно передбачити застосування порядку 
дисконтування поточної дебіторської забор-
гованості на індекс інфляції. Подальші дослі-
дження повинні стосуватися структури та 
наповнення облікової політики підприємства 
в частині особливостей формування резерву 
сумнівних боргів залежно від зовнішніх та 
внутрішні чинників, що впливають на діяль-
ність підприємства.
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Статтю присвячено актуальним питанням визначення основних напрямів удосконалення правового ре-
гулювання судово-експертної діяльності, зокрема у сфері проведення судово-економічної експертизи, що є 
одним із завдань експертного забезпечення правосуддя в Україні. Представлено основні тенденції розвитку 
сучасного інституту економічної експертизи в рамках процесу судочинства і за його межами відповідно.
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РОВАНИЯ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УКРАИНЕ

Статья посвящена актуальным вопросам определения основных направлений усовершенствования 
правового регулирования судебно-экспертной деятельности, в частности в сфере проведения судебно-эко-
номической экспертизы, что является одним из заданий экспертного обеспечения правосудия в Украине. 
Представлены основные тенденции развития современного института экономической экспертизы в рамках 
процесса судопроизводства и за его границами соответственно.
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The article is devoted to topical issues determine the main directions of improvement of legal regulation of foren-
sic activity, particularly in the field of forensic and economic expertise, which is one of the tasks of expert support of 
justice in Ukraine. The basic trends of modern institute of economic expertise within the judicial process and beyond, 
respectively.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні умови економічного розви-
тку України характеризуються реформуван-
ням державної судово-правової системи, що, 
на жаль, супроводжується криміналізацією 
суспільства і стрімким зростанням правопо-
рушень у фінансово-господарській діяльності 
відповідно, тому основним завданням чин-
ного законодавства є захист законних інтере-
сів держави, суб’єктів підприємницької діяль-
ності і споживачів у господарській сфері.

При цьому судово-економічна експертиза, 
виступаючи процесуальною формою дослі-
дження на основі спеціальних знань у різ-
них галузях економіки, вирішує широке коло 
питань, що виникають у ході досудового роз-
слідування чи судового розгляду економічних 

злочинів. Кваліфікований висновок експерта-
економіста сприяє встановленню об’єктивної 
істини і винесенню справедливого судового 
рішення відповідно.

Слід відзначити, що відсутність єдиного 
підходу у чинних законодавчо-нормативних, 
процесуальних та інструктивних документах 
до змісту економічної експертизи призвело до 
хаотичності трактування її сутності за назвами 
у різних наукових джерелах (наприклад, «дер-
жавна економічна експертиза», «незалежна 
економічна експертиза», «судово-економічна 
експертиза», «експертно-економічне дослі-
дження», «експертно-економічна оцінка» та 
ін.), підміни одних форм економічного контр-
олю іншими (в окремих випадках не судово-
економічна експертиза, а аудит трактується БУ
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як засіб доведення істини), невизначеності 
рівня фахових спеціальних знань, якими слід 
обов’язково володіти експерту-економісту, і т. д.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Над питаннями розроблення та вдоско-
налення законодавства про судово-експертну 
діяльність в Україні працювало багато знаних 
учених та експертів-практиків, серед яких: 
Л.М. Головченко, Л.В. Дікань, К.І. Клименко, 
А.І. Лозовий, В.Д. Понікаров, В.С. Серьогін, 
Е.Б. Сімакова-Єфремян, М.Г. Щербаковський 
та ін. Проте, незважаючи на досить широкий 
спектр досліджень із даної проблематики, 
окремі питання й досі залишаються недостат-
ньо опрацьованими. Зокрема, це стосується 
вдосконалення нормативно-правового регу-
лювання судово-економічної експертизи в 
Україні та необхідності усунення певних про-
галин у чинному законодавстві, що виступає 
одним із завдань експертного забезпечення 
вітчизняного правосуддя.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Спираючись на 
результати попередньо проведених дослі-
джень, слід зазначити, що серед науковців і 
практиків не існує єдиної позиції щодо трак-
тування категорії «судово-економічна експер-
тиза». Крім того, і в чинному законодавстві 
формулювання даного поняття відсутнє, що 
ще більше ускладнює його розуміння. Хоча 
рішенням Президії науково-консультативної 
та методологічної ради з проблем судової 
експертизи при Міністерстві юстиції України 
від 30.01.2001 поняття «судово-бухгалтер-
ська експертиза» було замінено поняттям 
«судово-економічна експертиза», проте фак-
тично такі зміни були затверджені Міністер-
ством юстиції України лише 10.06.2005 й досі, 
як свідчать наукові публікації, враховуються 
не всіма дослідниками. 

Порівняно зі світовою експертною прак-
тикою така ситуація є негативною, тому є 
логічним проведення активних заходів щодо 
вдосконалення законодавства стосовно 
судово-експертної діяльності в Україні та 
практичної реалізації його основних положень 
у всіх сферах проведення судових експертиз, 
у т. ч. судово-економічних.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання).  Мета статті – окреслення осно-
вних напрямів удосконалення нормативно-
правового регулювання судово-економічної 
експертизи в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Експертиза є обов’язковою части-
ною цивілізованого функціонування ринко-

вої економіки будь-якої країни, що зумовлює 
потребу її нормативно-правової регламента-
ції (регулювання) відповідно.

Регламентація (рос. регламентация; англ. 
regulations; нім. reglementierungf) – процес 
установлення і дотримання окремих правил, 
положень, інструкцій, нормативів та інших нор-
мативних документів або ж, іншими словами, 
регламент. Своєю чергою, під регламентуван-
ням доцільно розуміти процес установлення 
певної сукупності методик, правил, інструк-
цій тощо, які забезпечують умови діяльності 
суб’єктів господарювання, їх структурних під-
розділів та окремих працівників. Проведемо 
розмежування понять «регламент» і «регла-
ментування»:

1) поняття «регламент» відображає ста-
тику процесу встановлення порядку діяль-
ності органа управління або посадової особи;

2) поняття «регламентування» за основу 
має динаміку даного процесу. 

Спеціальний вид управління, що забезпе-
чує потрібні значення суттєвих змінних для 
функціонування об’єкта управління з ураху-
ванням змін зовнішнього середовища носить, 
назву «регулювання».

Слід відзначити, що судово-експертна 
діяльність включає такі складники, що забез-
печують її функціонування, як: правове, нау-
ково-методичне, кадрове, фінансове та орга-
нізаційне забезпечення, процес проведення 
експертиз і реалізація висновків експертів. 
При цьому в кожному з представлених склад-
ників можна виділити певні проблеми.

Структурні елементи судово-експертної 
діяльності в Україні представлено на рис. 1.

Міністерством юстиції України приділя-
ється значна увага вирішенню проблем зако-
нодавчого регулювання судово-експертної 
діяльності, що має практичне значення для 
забезпечення її належної організації та опти-
мізації процесуальних відносин у цілому.

Слід зазначити, що з часу прийняття 
Закону України «Про судову експертизу» 
(далі – Закон) [1] більшість його положень 
не втратила актуальності. Проте починаючи 
з 2004 р. Верховною Радою України були 
прийняті нові процесуальні кодекси та нор-
мативно-правові акти, що стосуються регу-
лювання судово-експертної діяльності, тому 
необхідно в новій редакції Закону [1] навести 
статті, якими закріплюється перелік суб’єктів 
судово-експертної діяльності і визначається 
правовий статус судового експерта взагалі, а 
також судового експерта державної установи 
і приватного судового експерта. 
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Одним із напрямів удосконалення законо-
давчо-нормативної бази щодо судової експер-
тизи в Україні є розрізнення понять «експерт» 
і «судовий експерт». Експерт – це особа, яка 
володіє певними знаннями, талантом і досві-
дом. Судовий експерт залучається до участі 
в кримінальному, цивільному, адміністратив-
ному, господарському процесах відповідно 
до чинного процесуального законодавства. 
Перелік законодавчих актів, де зустрічаються 
категорії «експерт» і «судовий експерт», є 
дуже великим (близько 5 тис. документів). 
Практика свідчить, що мас-медіа, співпрацю-
ючи з консультантами з різних питань, також 
часто оперують поняттям «експерт». Доречно 
зазначити, що будь-які господарські правовід-
носини можуть стати предметом розгляду в 
суді, а тому фахівці відповідної галузі будуть 
залучені  органами суду як судові експерти 
відповідно. І тільки розділивши поняття екс-
перта і судового експерта, можна вирішити 
проблеми, які перешкоджають розвитку спра-
ведливої системи правосуддя в Україні.

Крім того, у чинному Законі України [1] 
не дано визначень первинної, додаткової, 
повторної, комісійної і комплексної експертиз, 
а в процесуальному законодавстві такі трак-
тування або відсутні, або ж неточно відобра-
жають суть указаних видів експертиз.

Згідно зі с. 7 Закону, судові експертизи та 
експертні дослідження проводяться держав-
ними спеціалізованими установами і судо-
вими експертами, які не є працівниками таких 
установ [1]. При цьому судово-експертна 

діяльність, пов’язана з проведенням кримі-
налістичних, судово-медичних і судово-психі-
атричних експертиз, здійснюється виключно 
державними спеціалізованими експертними 
установами.

У подальшому слід сформулювати ключові 
питання до роботи недержавних експертних 
установ та осіб, які не є державними експер-
тами:

1) чи є в наявності в експертів сучасна 
матеріально-технічна база і створено спеці-
альні умови праці;

2) як забезпечуються зберігання, викорис-
тання та утилізація експертних висновків, які 
не підлягають розголошенню;

3) чи практично реалізується принцип 
незалежності і гарантії безпеки експерта в 
ході проведення судової експертизи і скла-
дання експертного висновку стосовно серйоз-
них судових проваджень із кримінальною від-
повідальністю.

Слід зазначити, що відсутність представ-
лених вище умов може в подальшому бути 
підставою для визнання судовим органом 
експертного висновку недопустимим дока-
зом. Окрім того, необхідно буде встановити 
компетентність недержавних експертів, при-
чому рівень кваліфікації державних експертів 
гарантується порядком їх призначення на від-
повідну посаду.

На нашу думку, ефективність судово-екс-
пертної діяльності в Україні в різних видах 
судочинства буде забезпечена лише тоді, коли 
професійно-кваліфікаційні вимоги до судових 

Рис. 1. Основні елементи судово-експертної діяльності в Україні
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експертів різних відомств будуть єдиними, 
адже експерти різних спеціалізацій повинні 
володіти не тільки знаннями у базовій науці, 
специфічними знаннями в галузі дослідження 
речових доказів та апробованими методи-
ками експертного дослідження, але й мати 
пізнання у галузі кримінального, цивільного 
та інших процесів, що стосуються проведення 
судових експертиз. Цікаво, що єдність інте-
грованої природи всіх видів судових експер-
тиз реально створює передумови для виро-
блення єдиного підходу до підготовки судових 
експертів різного фаху в рамках вищої школи.

У ринкових умовах господарювання вини-
кає потреба в комплексному використанні 
знань правового та економічного характеру 
для успішного вирішення і розкриття еконо-
мічних спорів і злочинів. При цьому важливим 
засобом збору доказів у ході розслідування 
кримінальних і цивільних справ про пору-
шення і зловживання виступає судово-еконо-

мічна експертиза, яка набуває процесуальних 
ознак і означає фактично слідчу дію.

Порядок класифікації судово-економічних 
експертиз в Україні представлено на рис. 2.

Згідно зі ст. 3 «Принципи судово-експерт-
ної діяльності» Закону України «Про судову 
експертизу», судово-експертна діяльність 
здійснюється на принципах законності, неза-
лежності, об’єктивності і повноти дослідження 
[1]. Охарактеризуємо їх детальніше стосовно 
проведення судово-економічної експертизи.

Принцип законності означає дотримання 
експертом-економістом і правоохоронними 
органами у своїй діяльності законодавства 
України. Принцип незалежності передба-
чає представлення експертом-економістом 
висновку на підставі результатів проведених 
досліджень відповідно до чинного законодав-
ства та його спеціальних знань. Незалежність 
судового експерта-економіста забезпечу-
ється процесуальним порядком призначення 

Рис. 2. Класифікація судово-економічних експертиз [10; 11]
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економічної експертизи, юридичною відпо-
відальністю експерта-економіста за скла-
дання завідомо неправдивого висновку та 
відмову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов’язків; забороною 
втручатися будь-кому в процес проведення 
судово-економічної експертизи під загрозою 
відповідальності. Принцип повноти означає 
виявлення і вивчення за документами всіх 
фактів, що мають значення для економічної 
експертизи, при цьому в кінцевому підсумку 
дає змогу з’ясувати причини незадовільного 
стану об’єкта, що досліджується. Відповідно 
до принципу об’єктивності, експерт-економіст 
повинен об’єктивно оцінити досліджуваний 
об’єкт, при цьому документально обґрунтову-
ючи факти, обов’язково виявляючи причини і 
зв’язки між ними.

Ми підтримуємо пропозицію науковців 
та практиків щодо доповнення представле-
ного переліку принципів судово-експертної 
діяльності принципом дотримання прав і 
законних інтересів громадянина та юридич-
ної особи, принципом максимального збере-
ження об’єктів судової експертизи і принци-
пом дотримання професійної етики судового 
експерта.

Судово-економічна експертиза характери-
зується процесуально-правовим та економіч-
ним змістом. Проте виходячи з теми нашого 
дослідження зауважимо, що процесуально-
правовий зміст експертизи полягає у визна-
ченні її як процесу, керованого системою пра-
вил, закріплених на законодавчому рівні. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі 
розвитку інституту економічної експертизи, 
на думку І.В. Перевозової, особливо яскраво 
простежуються такі тенденції:

• у рамках процесу судочинства:
1) постійне збільшення кількості проведе-

них судових експертиз як у сфері криміналь-
ного судочинства, так й у сферах цивільного, 
арбітражного та адміністративного процесів;

2) постійно зростаюча кількість висновків 
експертних досліджень, здійснених за ініціа-
тивою великого кола органів і посадових осіб, 
наділених правом призначати проведення 
економічної експертизи (слідчі і судові органи, 
правоохоронні органи спеціального призна-
чення, посадові особи митних і фіскальних 
органів, інвестиційних фондів та ін.);

• поза рамками судочинства:
1) розуміння і практична реалізація еконо-

мічної експертизи як елемента (стадії) про-
цесу управління (внутрішньовідомча, корпо-
ративна, внутрішня експертиза);

2) розуміння і практична реалізація еко-
номічної експертизи як виду консалтингової 
діяльності у формі незалежної комерційної 
зовнішньої експертизи, що здійснюється неза-
лежними експертами [2, с. 99].

На основі узагальнення різних поглядів 
науковців на характерні риси судово-еконо-
мічної експертизи нами сформульовані такі:

• судово-економічна експертиза прово-
диться лише у процесі розслідування кри-
мінальної чи цивільної справи, що пере-
буває у провадженні органів досудового 
розслідування чи суду, тільки у разі виник-
нення потреби в спеціальних знаннях для 
встановлення фактичних обставин таких про-
ваджень (практично реалізується гносеоло-
гічна функція експертизи);

• економічна експертиза, що проводиться в 
ході розслідування кримінального чи цивіль-
ного провадження, набуває процесуальних 
ознак і фактично представляє собою слідчу 
дію (практично реалізується кримінологічна 
функція експертизи);

• судово-економічну експертизу має право 
проводити лише спеціаліст, який отримав 
кваліфікацію судового експерта з відповід-
ної спеціальності і включений до Державного 
реєстру атестованих судових експертів;

• судово-економічна експертиза прово-
диться без дотримання принципу всебічності 
дослідження, оскільки встановлює лише 
окремі факти діяльності осіб, які виступають 
учасниками розслідування цивільного або 
кримінального провадження;

• у ході проведення судово-економічної 
експертизи експерт дає відповіді лише на ті 
питання, які перед ним поставлені слідчим 
(судом) і зазначені в постанові слідчого (ухвалі 
суду) про її призначення (реалізується інфор-
маційна чи доказова функція експертизи);

• особливими підставами призначення 
судово-економічної експертизи може висту-
пати недоброякісне проведення попередніх 
документальних ревізій, обґрунтоване клопо-
тання підозрюваної особи, висновки експер-
тів іншої спеціальності та ін. [3–8].

На жаль, поняття економічної експертизи 
в українському законодавстві чітко не пред-
ставлено. Зокрема, тут дається визначення 
категорій «експертиза» і «судова експертиза». 
Проаналізувавши низку законодавчих актів, 
ми прийшли до висновку, що трактування 
поняття «експертиза» є вузькоспеціалізова-
ним і стосується лише деяких сфер діяль-
ності (архітектурна, ветеринарна, будівельна, 
екологічна та ін.). Про проведення експертизи 
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також згадується у Податковому кодексі Укра-
їни (ПКУ) (ст. 82–84). Зокрема, у ПКУ пред-
ставлено певні умови для проведення екс-
пертизи. Однак законодавство, що регулює 
питання призначення і проведення експертиз, 
обмежує коло замовників і виконавців у цій 
сфері [8, с. 76–77].

Із такою думкою погоджується В.В. Фед-
чишина, яка зазначає, що виникають законо-
давчі суперечності: з одного боку, ПК України 
дає можливість проведення експертиз і визна-
чає, коли це можна зробити, а з іншого – зако-
нодавство з питань призначення та прове-
дення експертиз обмежує коло її замовників 
та виконавців [9, с. 41].

І як вихід із цього замкнутого кола 
С.Р. Романів та  І.Д. Голяш пропонують ува-
жати виконання вимог ПКУ можливим тільки в 
ході проведення економічних досліджень, для 
призначення яких не вимагається постанова 
слідчого чи судового органу [8].

Практика контролю в Україні засвідчує, 
що економічну експертизу здебільшого трак-
тують як один із видів судової експертизи. На 
думку І.В. Перевозової, застосування еконо-
мічної експертизи сягнуло далеко за межі 
процесу судочинства та її результати вико-
ристовуються як базис управлінських рішень 
непроцесуального характеру [2, с. 103]. Ми 
вважаємо, що поняття «економічна експер-
тиза» є більш ширшим і охоплює, по суті, всі 
види економічної діяльності суб’єктів гос-
подарювання, тому зміст економічної екс-
пертизи полягає, по-перше, у дослідженні, 
перевірці, аналізі та оцінці стану всебічної 
діяльності підприємства, а по-друге – у вияв-
ленні чинників, які можуть спричинити ско-

єння економічних злочинів і приховувати їх 
наслідків.

Одним із напрямів удосконалення законо-
давчо-нормативної бази щодо регулювання 
судово-експертної діяльності в Україні є кон-
кретизація норм щодо міжнародного співро-
бітництва в галузі судової експертизи, а саме: 
правил проведення різних видів судових екс-
пертиз за дорученням відповідного органу 
(особи) іншої країни, порядку залучення іно-
земних фахівців до спільного проведення екс-
пертиз, напрямів міжнародної наукової співп-
раці у сфері судової експертизи та ін.

На нашу думку, внесення таких змін забез-
печить належний комплексний підхід до вдо-
сконалення законодавчо-правової регламен-
тації судово-експертної діяльності в Україні у 
цілому, у т. ч. у сфері проведення судово-еко-
номічної експертизи.

Висновки з цього дослідження. Можна 
стверджувати, що в Україні необхідно уніфі-
кувати процесуальне законодавство з питань 
призначення і проведення судової експер-
тизи, адже в кожній галузі процесу така діяль-
ність по-різному регламентується. Крім того, 
у вітчизняній законодавчій базі слід предста-
вити трактування поняття економічної експер-
тизи та принципи її проведення, сформувати 
ринок послуг у сфері економічної експертизи, 
а також активізувати на державному рівні 
процес щодо створення незалежних експерт-
них установ, які б проводили будь-які види 
економічних експертиз. Такі заходи забезпе-
чать вирішення проблеми штучної монополії 
державних експертних установ і передбача-
тимуть соціальний захист для діючих приват-
них судових експертів.
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У статті встановлено пріоритетність дослідження доходів під час проведення внутрішнього аудиту готель-
ного господарства. Визначено, що внутрішній аудит доходів підприємства готельного господарства включає 
обчислення виявлених відхилень наявних та планових показників від фактичних, формування аналітичних 
таблиць, визначення рівня виконання покладених завдань. Запропоновано використовувати спеціальне про-
грамне забезпечення для проведення інвентаризації готелів, яке містить первинний облік майна, формування 
матеріальних звітів із різною періодичністю, контроль руху об’єктів між матеріально-закріпленими особами, 
формування аналітичних звітів і додаткової інформації. 

Ключові слова: готелі, готельні господарства, внутрішній аудит готельного господарства, доходи готель-
ного господарства, внутрішній контроль. 

Саченко С.І., Панасюк В.Н., Черешнюк О.М. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА РЕАЛИЗАЦИИ УС-
ЛУГ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье установлена приоритетность исследования доходов при проведении внутреннего аудита гости-
ничного хозяйства. Определено, что внутренний аудит доходов предприятия гостиничного хозяйства вклю-
чает вычисление выявленных отклонений имеющихся и плановых показателей от фактических, формирова-
ние аналитических таблиц, определение уровня выполнения возложенных задач. Предложено использовать 
специальное программное обеспечение для проведения инвентаризации гостиниц, которое содержит пер-
вичный учет имущества, формирование материальных отчетов с различной периодичностью, контроль дви-
жения объектов между материально-закрепленными лицами, формирование аналитических отчетов и до-
полнительной информации.

Ключевые слова: гостиницы, гостиничные хозяйства, внутренний аудит гостиничного хозяйства, доходы 
гостиничного хозяйства, внутренний контроль. 

Sachenko S.I., Panasyuk V.M. Chereshnyuk O.M. FEATURES OF INTERNAL AUDIT IMPLEMENTATION SER-
VICES HOTEL INDUSTRY 

The priority of revenues research during the internal audit of the hotel facilities is defined in the article. It is de-
termined that the internal audit of the hotel facilities enterprise includes the calculation of revealed variance rates, 
spread sheet formation, determination of the task performance level of revenue internal audit. The use of special 
software for hotel inventory auditing is suggested for the hotels which have primary property recording, material 
report forming with different intervals, monitoring of objects movement between financially fixed entities, analytical 
reports and additional information forming. 

Keywords: hotels, hotel management, internal auditing hotel industry, hotel industry revenue, internal control.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Діяльність підприємств готельного 
господарства знаходиться під впливом чис-
ленних факторів як внутрішнього, так і зовніш-
нього середовища. Зокрема, туристична 

сфера та сфера готельного господарства, 
які демонструють політико-економічні реалії 
України й інших країн світу, знаходяться під 
значним впливом геополітичних факторів, 
економічно-соціальних факторів, кліматич- БУ
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них умов, зміни чинного законодавства, дина-
міки і кон’юнктури ринків ресурсів, товарів та 
послуг. Окрім того, погіршення рівня життя 
населення, зниження рівня соціальної забез-
печеності і задоволення основних людських 
потреб призводять до зниження попиту на 
послуги підприємств готельного господарства 
(у контексті кризових явищ усієї готельної 
індустрії), оскільки такі послуги, як правило, 
не входять до благ першої необхідності. 

Важливим фактором є також тиск із боку 
конкурентів, що мають доступ до дешевших 
джерел ресурсів, мають відчутні конкурентні 
переваги, а також мають резерви забезпе-
чення реалізації політики лояльності й інших 
програм знижок, що призводить до неможли-
вості повноцінно конкурувати на ринку готель-
них послуг, не кажучи вже про неможливість 
розширення ніші на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми бухгалтерського обліку, 
аналізу і контролю діяльності підприємств 
готельного господарства у своїх працях дослі-
джували О.В. Балахонова, Н.С. Герасимова, 
В.А. Дерій, І.Д. Лазаришина, В.І. Попович, 
Л.В. Чижевська та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Економічне та полі-
тичне середовище функціонування прямо 
впливає на вартість ресурсів, які споживає 
підприємство (на неї впливають валютна 
кон’юнктура, вартість робочої сили та міні-
мальні гарантії держави, величина рентних 
платежів), величину доходів від надання 
готельних послуг (вони, як правило, зумовлені 
ціновою рівновагою ринку, величиною попиту 
на готельні послуги за категоріями номерного 
фонду та сезонами). Обсяг наданих готельних 
послуг та розмір отриманих доходів підпри-
ємства готельного господарства зумовлюють 
рівень його рентабельності, управління якою 
є основним напрямом фінансового управ-
ління на сучасному підприємстві, а отже, стає 
об’єктом внутрішнього аудиту.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні 
об’єктів внутрішнього аудиту підприємств 
готельного господарства та формуванні орга-
нізаційних та методичних прийомів його про-
ведення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний підхід до побудови системи 
внутрішнього аудиту обсягу реалізованих 
послуг у підприємствах готельного господар-
ства повинен базуватися на завданнях, які 
висуває система управління таким підприєм-

ством. Так, для з’ясування напрямів, у яких 
слід здійснювати управління фінансовим ста-
ном підприємства, необхідно проаналізувати 
фінансові показники його діяльності. Це дасть 
змогу сформулювати завдання внутрішнього 
аудиту цих об’єктів. 

Слід сказати також і про вибір виконав-
ців внутрішнього аудиту. За умов централі-
зованого проведення внутрішнього аудиту 
ними є працівники відповідної служби. Якщо 
контрольні процедури здійснюються децен-
тралізовано, то важливо закріпити відпо-
відні повноваження щодо контролю в поса-
дових інструкціях відповідних працівників. 
У цьому контексті посилюється також і роль 
контролю з боку бухгалтерської служби. 
Звертаємо увагу на те, що на важливості 
бухгалтерського контролю як частини вну-
трішнього (внутрішньогосподарського) конт-
ролю наголошують деякі науковців [2], які 
розглядають бухгалтерський контроль як 
частину економічного внутрішньогосподар-
ського контролю. 

Далі виконується обробка інформації про 
доходи підприємства готельного господар-
ства, зокрема здійснюють такі процедури 
контролю: 

 – порівняльний аналіз фактичних показни-
ків доходів і витрат із плановими та прогноз-
ними показниками діяльності підприємства, 
адже контроль є продовженням планування 
і супроводжує процес реалізації планів 
[1, с. 38];

 – порівняльний аналіз фактичних показни-
ків із показниками попередніх періодів;

 – встановлення тенденцій динаміки дохо-
дів та визначення факторів впливу на їх вели-
чини;

 – перевірка фактичних показників доходів 
за структурними підрозділами підприємства 
готельного господарства, а також за напря-
мами та видами готельних послуг й інших 
видів господарської діяльності.

Показники доходів слід контролювати не 
лише на предмет їх відповідності реальним 
господарським операціям, але й стосовно 
того, як вони формують фінансовий резуль-
тат діяльності підприємства готельного гос-
подарства. Це дає змогу на основі повної і 
правдивої інформації ухвалювати обґрун-
товані та виважені управлінські рішення у 
сфері управління рентабельністю такого під-
приємства.

Основними напрямами проведення вну-
трішнього аудиту доходів підприємства 
готельного господарства є [4; 5]:
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Таблиця 1
 Завдання та інформаційне забезпечення перевірки врахування норми прибутку  

під час ціноутворення на основні та додаткові готельні послуги [3]
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення

1
Перевірка норми прибутку під 
час ціноутворення на основні 
готельні послуги за різними 
категоріями номерного фонду

Прейскуранти підприємства, Форма СВ-3 «Кальку-
ляція собівартості основних послуг з розміщення у 
категорії номерів __________ за ___ місяць 20___ 
року», Форма ГП-2 «Звіт про обсяги наданих осно-
вних готельних послуг з розміщення»

2

Перевірка норми прибутку під 
час ціноутворення на додаткові 
готельні послуги за різними 
видами додаткових послуг, що 
реалізовані стороннім особам

Прейскуранти підприємства, Форма ГП-3 «Звіт про 
обсяги наданих додаткових готельних послуг» 

3
Перевірка дотримання в підпри-
ємстві політики ціноутворення 
під час визнання доходів від 
реалізації готельних послуг

Політика ціноутворення підприємства готельного 
господарства, прейскуранти підприємства, готельні 
рахунки
Кредитові обороти за аналітичними рахунками субра-
хунку 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг»

Таблиця 2 
Завдання та інформаційне забезпечення перевірки величини доходів підприємства 

готельного господарства за формами їх одержання [4]
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення

1
Перевірка повноти 
надання послуг за 
одержаними попере-
дніми оплатами

Первинні документи використання ресурсів підприємства готель-
ного господарства
Дебетові обороти рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальнови-
робничі витрати»

2

Перевірка повноти 
одержання оплати за 
фактично наданими 
готельними послу-
гами

92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші 
витрати операційної діяльності».
Звіти касира, виписки банку з поточного та транзитного рахунків, 
відомості реєстрації використаних подарункових сертифікатів 
тощо.
Дебетові обороти рахунків 30 «Готівка», 31 «Кошти на рахунках в 
банку»

3
Перевірка повноти 
оприбуткування готів-
кових надходжень

Виставлені рахунки, прибуткові та видаткові касові ордери, 
касова книга, звіти касира, виписки банку з поточного рахунку.
Дебетові обороти рахунків 30 «Готівка» за аналітичними розрі-
зами операційних кас

4

Перевірка повноти 
зарахування від 
клієнтів безготівкової 
оплати за спожиті 
послуги

Виставлені рахунки, виписки банку з поточного та транзитного 
рахунків.
Дебетові обороти рахунків 31 «Кошти на рахунках У банку»

5

Контроль величини 
доходів від надання 
послуг, остаточний 
розрахунок за які від-
будеться В  наступ-
ному звітному періоді

Журнал обліку громадян, що проживають У готелі (Форма 5-Г), 
Журнал обліку іноземців, що проживають в готелі (Форма 6-Г), 
Журнал реєстрації заявок на бронювання (Форма 7-Г), Відомості 
руху номерів у готелі (Форма 9-Г)
Кредитові обороти рахунку аналітичного обліку 70312 «Доходи 
від реалізації готельних послуг, рахунок за якими не виставлено»

а) перевірка врахування норми прибутку 
під час ціноутворення на основні готельні 
послуги за різними категоріями номерного 
фонду і додаткові готельні послуги за різними 
видами додаткових послуг, що реалізовані 
стороннім особам;

б) перевірка величини доходів підприєм-
ства готельного господарства за формами їх 
одержання; 

в) перевірка доходів підприємства готель-
ного господарства за об’єктами поставки 
(доходів від реалізації готельних послуг, дохо-
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дів від реалізації продукції ресторанного гос-
подарства, доходів від реалізації товарів).

На основі вивчення літератури та прак-
тики діяльності підприємств готельного гос-
подарства в табл. 1–3 узагальнено завдання 
внутрішнього аудиту доходів підприємства 
готельного господарства та визначено сис-
тему інформаційного забезпечення прове-
дення відповідних контрольних процедур.

Перевірка врахування норми прибутку під 
час ціноутворення на основні та додаткові 
готельні послуги сприяє оперативному реа-
гуванню на зміни економічної кон’юнктури 
та врахуванню зміни у величині собівартості, 
пов’язаних із подорожчанням економічних 
ресурсів.

Аналіз відповідності норми прибутку поло-
женням політики ціноутворення підприємства 
готельного господарства уможливлює зміни в 
прейскурантах підприємства з урахуванням 
фактичних витрат і демонструє запас міцності 
під час застосування підприємствами програм 
лояльності до постійних клієнтів, сезонних 
знижок, знижок за пакетними пропозиціями.

Перевірка величини доходів підприємства 
готельного господарства за формами їх одер-
жання забезпечує виконання завдань контр-
олю касової дисципліни, оскільки готель пере-
важно має розрахунки готівковими коштами, 
що означає необхідність посилення контр-
олю над  рухом готівки. Крім того, контроль 
відстрочення оплати за надання готельних 

послуг, що відбувається на основі зіставлення 
даних виставлених рахунків та дат зара-
хування такої оплати, сприяє підвищенню 
результативності претензійної роботи під-
приємства готельного господарства, а, отже, 
і підвищенню рівня його платоспроможності 
(табл. 2).

Наступним важливим моментом прове-
дення внутрішнього аудиту доходів підпри-
ємства готельного господарства є перевірка 
їх величини та структури за видами об’єктів 
поставки. Це означає, що доходи, отри-
мані від реалізації готової продукції, товарів 
і готельних послуг, перевіряються окремо з 
урахуванням організаційних основ налаго-
дженого в підприємстві порядку розрахунків. 
Окрім того, застосування в контролі аналітич-
них процедур щодо співставлення результа-
тивності діяльності підприємства за різними 
напрямами його діяльності (надання готель-
них послуг, торгівля сувенірною продукцію, 
діяльність підрозділу ресторанного господар-
ства) дає змогу оперативно виявити напрями, 
які є менш прибутковими для підприємства, 
що дає змогу реагувати шляхом згортання 
або стимулювання відповідного напряму. 
Завдання такого контролю та його інформа-
ційне забезпечення наведено в табл. 3.

Такий підхід до аудиту доходів підприєм-
ства готельного господарства з урахуванням 
об’єктів поставки дає змогу контролювати 
обсяги доходів від діяльності, яка підлягає і 

Таблиця 3 
Завдання та інформаційне забезпечення перевірки доходів підприємства  

готельного господарства за об’єктами поставки [3]
№ 
з/п Завдання контролю Інформаційне забезпечення

1
Контроль доходів підпри-
ємства від реалізації осно-
вних готельних послуг

Рахунки (Форма 4-Г) 
Кредитові обороти 70311 «Доходи від реалізації готельних 
послуг, рахунок за якими виставлено» та 70312 «Доходи 
від реалізації готельних послуг, рахунок за якими не 
виставлено»

2
Контроль доходів під-
приємства від реалізації 
додаткових готельних 
послуг

Рахунки (Форма 4-Г)
Кредитові обороти аналітичного рахунку 7032 «Доходи від 
реалізації додаткових готельних послуг» (за аналітичними 
розрізами)

3
Контроль доходів від реа-
лізації продукції ресторан-
ного господарства

Рахунки (Форма 4-Г), контрольні стрічки та Z-звіти реєстра-
торів розрахункових операцій
Кредитові обороти аналітичних рахунків субрахунку 701 
«Доходи від реалізації продукції» (за аналітичними рахун-
ками місць продажу)

4
Контроль доходів під-
приємства від реалізації 
товарів

Контрольні стрічки та Z-звіти реєстраторів розрахункових 
операцій
Кредитові обороти аналітичних рахунків субрахунку 702 
«Доходи від реалізації товарів» (за аналітичними рахун-
ками місць продажу)
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не підлягає патентуванню, та відповідними 
чином враховувати дані доходи для оподат-
кування підприємства податком на прибуток. 
Окрім того, вказаний поділ доходів забезпе-
чує можливість контролю повноти відобра-
ження доходів не тільки за напрямами діяль-
ності підприємства готельного господарства, 
але й на місцях їх виникнення, що дасть змогу 
оперативно визначати стан дисципліни доку-
ментообігу на місцях первинної реєстрації 
доходів.

У процесі внутрішнього аудиту доходів під-
приємств готельного господарства [7]:

а) обчислюються показники виявлених від-
хилень за операціями визнання доходів, які 
пов’язані з помилками та порушеннями вимог 
законодавчих актів із питань бухгалтерського 
обліку та оподаткування, а також визнача-
ється їх вплив на показники доходів, витрат, 
собівартості продукції, фінансового резуль-
тату, а також рентабельності підприємства;

б) формуються аналітичні таблиці, що роз-
кривають результати проведених контроль-
них процедур, а також діаграми і графіки для 
забезпечення візуалізації отриманих резуль-
татів;

в) визначається рівень виконання завдань 
внутрішнього аудиту доходів підприємств 
готельного господарства, розробляються 
висновки та пропозиції щодо заходів, спрямо-
ваних на усунення помилок та викривлень в 
обліковій інформації, стабілізації діяльності 
підприємства, а також резервів для її розви-
тку і розширення.

За умов децентралізації проведення  вну-
трішнього аудиту необхідно у посадових 
інструкціях відповідних бухгалтерських кадрів 
закріпити такі посадові обов’язки в частині 
проведення контролю, як:

а) розроблення програми і методичного 
забезпечення попереднього бухгалтерського 
контролю (встановлення економічної доціль-
ності) господарських процесів підприємства 
готельного господарства, надання готельних 
послуг; використання трудових, матеріальних 
та фінансових ресурсів;

б) розроблення програми і методичного 
забезпечення поточного бухгалтерського 
контролю в ході надання готельних послуг, 
використання трудових, матеріальних та 
фінансових ресурсів, діяльності працівників 
бухгалтерської служби; 

в) розроблення програми і методичного 
забезпечення подальшого бухгалтерського 
контролю, зокрема в частині виконання поста-
нов, наказів, рішень і розпоряджень; 

г) формування системи інформаційного 
забезпечення контролю на всіх ланках управ-
ління.

Це забезпечить безпосередню участь пра-
цівників бухгалтерської служби в процедурах 
контролю, що сприятиме зниженню ризику 
помилок та перекручень облікової інформації 
про доходи і витрати на етапі її формування, 
а також дасть змогу визначати економічну 
доцільність господарських операцій перед їх 
здійсненням на основі аналізу їх впливу на 
фінансовий стан та результативність діяль-
ності підприємства готельного господарства.

Важливим способом господарського контр-
олю в підприємстві готельного господарства є 
інвентаризація товарно-матеріальних ціннос-
тей. Зокрема, дана процедура є важливою 
для підприємств готельного господарства, 
оскільки часто після виселення клієнтів із 
готелю доводиться стикатися з природною 
втратою майна чи розкраданням, зокрема 
рушників, халатів, постільної білизни, побуто-
вих та електроприборів, предметів інтер’єру.

Оскільки на період проживання клієнта у 
номері фактично майно, розміщене у цьому 
номері, частково непідконтрольне адміні-
страції готелю, тому вважаємо за необхідне 
впровадити порядок вибіркової інвентаризації 
майна:

 – під час щоденного прибирання готель-
ного номеру;

 – під час вибуття клієнта з готелю (проце-
дура прийняття номера від клієнта).

Це дасть змогу оперативно виявляти факти 
псування цінностей підприємства готельного 
господарства, а також факти їх розкрадання. 
Нині ці процедури фрагментарно впрова-
джені в діяльність українських підприємств 
готельного господарства та виявляються у 
поверховому огляді обслуговуючим персо-
налом готельного номеру (такий персонал 
може не мати точних даних про «наповнення» 
готельного номеру або просто вільного пер-
соналу в момент вибуття може не бути). Все 
це призводить до неможливості своєчасно 
проконтролювати наявність усіх товарно-
матеріальних цінностей у готельному номері, 
що загалом підвищує витрати на оновлення 
матеріально-технічного забезпечення підпри-
ємства готельного господарства.

Нині на ринку спеціалізованих приклад-
них програмних продуктів пропонуються 
елементи програмного забезпечення авто-
матичної ідентифікації товарно-матеріальних 
цінностей (RFID-технології). Її перевагами, за 
словами розробників, є [6]: 
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а) можливість зчитування інформації без 
прямого контакту термінального пристрою 
з міткою, що дає змогу проводити перевірку 
таких активів приховано та розміщувати мітку 
у непомітних місцях;

б) є можливість зчитування даних одно-
часно з кількох об’єктів, що прискорює процес 
перевірки наявності товарно-матеріальних 
цінностей;

в) електронні мітки відрізняються за розмі-
рами і призначенням (для дерев’яних, мета-
левих, інших поверхонь);

г) можливість багаторазово та тривало 
використовувати електронні мітки, оскільки 
вони виготовлені зі стійкого до зношування 
матеріалу.

Прикладом такого програмного забезпе-
чення може бути система «АйТі-АІ» (оригі-
нальна назва «АйТи-АИ»). За словами роз-
робників, «під час виписки гостя з готелю в 
його номер заходить співробітник (покоївка), 
оснащена мобільним терміналом збору 
даних, за допомогою якого збирається інфор-
мація про наявність майна. Даний процес не 
вимагає ніяких спеціальних знань та навичок: 
достатньо у кожній кімнаті номера провести 
пристроєм із боку в бік і кілька разів натис-
нути на кнопку зчитування. Збір таких даних 
займає не більше пари хвилин (зазвичай на 
одну кімнату йде близько 30 секунд). Завдяки 
встановленій на терміналі програмі резуль-
тат перевірки весь час висвічується на його 
дисплеї і співробітник у режимі реального 
часу бачить, які речі, закріплені за номером, 
були знайдені, а які ще ні. Після закінчення 
збору звіт по мережі негайно передається на 
комп’ютер адміністратора на стійці реєстра-
ції» [6]. 

Крім того, нині пропонується ще така функ-
ціональна можливість, як автоматизований 
збір даних про наявність майна в номері без 
участі у ньому людини. «Номер обладну-
ється стаціонарними RFID-антенами. Під час 
виписки гостя адміністратор просто натискає 
на кнопку в установленій на його комп’ютері 
програмі і вже через кілька секунд буде бачити 
результат інвентаризації», – зазначено на 
сайті компанії «АйТі-АІ» [6].

Використання спеціалізованого програм-
ного забезпечення для проведення інвентари-
зації на підприємствах готельного господар-
ства повинно бути технічно та організаційно 
реалізоване в таких напрямах [6]:

а) первинний облік майна підприємства 
готельного господарства (інтеграція автома-
тизованої системи з інформаційною базою 

товарно-матеріальних цінностей, що перебу-
вають в експлуатації);

б) формування щодня (або з іншою періо-
дичністю) матеріальних звітів щодо наявності 
у готельних номерах товарно-матеріальних 
цінностей, якими такий номер облаштовано, у 
розрізі кожного номеру та за окремими мате-
ріально відповідальними особами;

в) автоматизована обробка даних за 
результатами проведеної інвентаризації та 
їх автоматична звірка з даними про товарно-
матеріальні цінності, що перебувають в екс-
плуатації;

г) контроль руху об’єктів між матеріально 
відповідальними особами на основі викорис-
тання ними власних електронних міток, що 
містять інформацію про таку матеріально від-
повідальну особу. Це дасть змогу ідентифіку-
вати рух товарно-матеріальних цінностей у 
кожен момент часу, а також установити факт 
здійснення такою особою періодичного зчиту-
вання фактично наявних у готельному номері 
електронних міток;

д) побудова аналітичних звітів про стан 
майна підприємства готельного господарства, 
його місцезнаходження, закріплення за мате-
ріально відповідальними особами;

е) формування додаткової інформації про 
планові та позапланові  ремонти обладнання, 
що розміщене в готельному номері.

Застосування такого підходу до форму-
вання систем внутрішнього контролю мате-
ріально-технічного забезпечення дасть змогу 
знизити матеріальні витрати підприємства 
готельного господарства (зокрема, у частині 
втрат майна) і запобігти додатковим витратам 
на оновлення матеріально-технічної бази; 
спростити порядок проведення інвентаризації 
товарно-матеріальних цінностей у номерному 
фонді; оперативно отримувати дані про рух 
майна підприємства; знизити кількість поми-
лок та неточностей під час проведення інвен-
таризації.

Висновки з цього дослідження.  Уза-
гальнюючи результати проведеного дослі-
дження, встановлено, що розроблення 
системи внутрішнього аудиту в підприєм-
ствах готельного господарства повинне від-
буватися з урахуванням не тільки галузе-
вих особливостей, а й на базі проведеного 
фінансового аналізу показників ліквідності, 
платоспроможності, а також факторного 
аналізу формування фінансового резуль-
тату підприємства (у динаміці). За резуль-
татами такого аналізу доцільно адаптувати 
завдання проведення контролю до виявле-
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них ризикових ділянок фінансової стійкості 
підприємства, що сконцентрує ресурси сис-
теми внутрішнього контролю на потенційно 
проблемних фінансових аспектах діяльності 
підприємства готельного господарства, а 

використання аналітичного інструмента-
рію та належного обліково-інформаційного 
забезпечення створює економічне підґрунтя 
для реалізації контрольних функцій системи 
управління таким підприємством.
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Стаття присвячена особливостям переоцінки основних засобів на підприємстві, а також наслідкам, які 
можуть виникнути в результаті переоцінки. Визначено причини та необхідність проведення переоцінки. Згру-
повано загальні правила та вимоги для проведення переоцінки основних засобів. Сформовано інформацію 
про вплив переоцінки основних засобів на податковий облік підприємства.
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The article is devoted to the peculiarities of the revaluation of fixed assets in the enterprise, as well as the con-
sequences that may arise as a result of revaluation. The reasons and the need for reassessment. In the article there 
were grouped common rules and requirements for revaluation for fixed assets. Also, was formed the information 
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Keywords:  fixed assets, revaluation of fixed assets, object of fixed assets, tax accounting.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одними з найважливіших факторів 
збільшення обсягу виробництва продукції 
на підприємствах є забезпеченість їх осно-
вними засобами в необхідній кількості та 
асортименті, а також повніше й ефективніше 
їх використання. Переваги обліку основних 
засобів за первісною вартістю не викликають 
сумніву, однак наявні методи оцінки за цим 
критерієм повністю виключають можливість 
впливу інфляції та інших ринкових механіз-
мів на формування вартості об’єктів основних 
засобів. Тому особливо велике значення має 
переоцінка об’єктів основних засобів підпри-
ємства на поточний момент, оскільки вона 
передбачає визначення вартості майна на 
момент прийняття управлінських рішень і дає 
змогу провести зіставлення вартості об’єктів 
основних засобів, що відображені в бухгал-
терському обліку підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам переоцінки основних засобів при-
свячували свої роботи багато відомих вчених, 
таких як, наприклад, С.Ф. Голов, О.М. Петрук, 
К.І. Безверхий, І.В. Чалий. Проте й надалі 
поняття переоцінки та наслідків, які виника-
ють в результаті її проведення, залишаються 
незрозумілими і малодослідженими.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
поняття переоцінки в бухгалтерському обліку 
на підприємстві існує дуже давно, немає чітко 
сформованого поняття переоцінки основних 
засобів та можливих наслідків її проведення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей та проблемних питань переоцінки 
основних засобів на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Переоцінка основних засобів БУ
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(далі – ОЗ) проводиться підприємством для 
приведення вартості основних засобів, що 
фактично склалася в бухгалтерському обліку, 
до її реального ринкового рівня. Головним 
мотивом переоцінки служить прагнення під-
приємства до достовірності фінансової звіт-
ності. Тому підприємство може переоцінити 
об’єкт ОЗ, якщо залишкова вартість такого 
об’єкта істотно відрізняється від його спра-
ведливої вартості на дату балансу [1]. Пред-
метом переоцінки основних засобів на під-
приємстві є:

– об’єкти нерухомості (наприклад, будівлі, 
споруди, передавальні пристрої);

– робочі силові машини та обладнання;
– вимірювальні і регулюючі прилади та 

пристрої;
– обчислювальна техніка, інша оргтехніка;
– транспортні засоби;
– інструмент;
– виробничий і господарський інвентар;
– інші види основних засобів, які діють, 

знаходяться на консервації або в резерві, під-
готовлені до списання, але не оформлені у 
встановленому порядку відповідними актами.

Кількісні критерії та якісні ознаки істотності 
інформації визначаються керівництвом під-
приємства, виходячи з потреб користувачів 

такої інформації, якщо такі критерії не вста-
новлені положеннями бухгалтерського обліку, 
іншими нормативно-правовими актами згідно 
з п. 2.20 Методичних рекомендацій, затвер-
джених Наказом Мінфіну від 27 червня 2013 
р. № 635 [2].

Рекомендується прийняти як величину 
порогу істотності, згідно з п. 34 розд. 7 Мето-
дичних рекомендацій, затверджених Наказом 
Мінфіну від 30 вересня 2003 р. № 561:

– 1% чистого прибутку (збитку) підприєм-
ства на дату балансу;

– відхилення у 10% залишкової вартості 
об’єкта ОЗ від його справедливої вартості.

Водночас проведення переоцінки – це 
право підприємства, а не обов’язок [1]. Тому 
навіть якщо залишкова вартість експлуатова-
ного об’єкта дорівнює нулю, то дооцінювати 
його необов’язково.

У табл. 1 наведено, на що слід звернути 
увагу, приймаючи рішення про проведення 
переоцінки.

Приймаючи рішення про проведення/
непроведення переоцінки ОЗ, підприємство 
перш за все аналізуватиме аргументи, наве-
дені в табл. 1. Але, крім того, кожне підприєм-
ство, звичайно, може мати і свої власні аргу-
менти за або проти.

Таблиця 1
Аргументи «за» та «проти» проведення переоцінки основних засобів

Аргументи «за» проведення переоцінки Аргументи «проти» проведення переоцінки
В результаті дооцінки збільшується первісна 
і залишкова вартість ОЗ. Дооцінка може 
збільшувати розмір капіталу в дооцінках, 
який є частиною власного капіталу.

Якщо прийнято рішення про переоцінку одного 
об’єкта, то доведеться на цю ж дату переоці-
нити всі об’єкти його групи основних засобів.

В результаті зменшення залишкової вар-
тості ОЗ зменшується база для нараху-
вання ПДВ за деякими операціями, напри-
клад, під час продажу об’єкта.

Переоцінку об’єктів тієї групи, яка вже була 
переоцінена, згодом потрібно буде проводити 
з такою регулярністю, щоб залишкова вартість 
цих об’єктів на дату балансу істотно не відріз-
нялася від їх справедливої вартості.

Зменшення амортизованої вартості ОЗ 
зменшує амортизаційні відрахування і собі-
вартість продукції.

Оцінку може проводити тільки суб’єкт оцін-
ної діяльності, тому підприємство не може 
провести переоцінку ОЗ тільки силами своїх 
фахівців, тобто переоцінка потребуватиме 
додаткових витрат.

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 2
Бухгалтерський облік для об’єкта, який уцінюється вперше

№ Зміст господарської операції
Бухгалтерський 

облік
Дт Кт

1 Зменшено на суму уцінки знос об’єкта 131 10
2 Списано на витрати суму уцінки залишкової вартості об’єкта 975 10

Джерело: сформовано авторами



812

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Механізм проведення переоцінки основних 
засобів:

1) визначаємо справедливу вартість 
об’єкта, який збираємося переоцінити;

2) визначаємо індекс переоцінки (шляхом 
ділення справедливої вартості об’єкта на його 
залишкову вартість);

3) обчислюємо переоцінену первісну вар-
тість об’єкта і переоцінений знос (для цього 
первісну вартість і суму зносу множимо на 
отриманий індекс переоцінки).

Різниця між цими показниками і буде 
переоціненою залишковою вартістю об’єкта. 
Якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює 
нулю, то його переоцінена залишкова вар-
тість визначається шляхом збільшення спра-
ведливої вартості цього об’єкта до його пер-
вісної (переоціненої) вартості без зміни суми 
зносу.

Для відображення в бухгалтерському 
обліку переоцінки основних засобів відобра-
зимо переоцінку основних засобів в табл. 
2,3,4, 5. Для об’єкта, який уцінюється вперше, 
господарські операції наведені в табл. 2.

Для об’єкта, який дооцінюється вперше, 
відобразимо бухгалтерський облік в табл. 3.

Сума перевищення дооцінки залишко-
вої вартості над сумою попередніх уцінок, 
відображена як капітал у дооцінках, спису-
ється на нерозподілений прибуток записом  
Дт 411 – Кт 441. Такий запис може роби-
тися в обліку або періодично (щомісячно, 
щоквартально) одночасно з нарахуванням 
амортизації та пропорційно амортизації, 
або під час вибуття об’єкта зі складу ОЗ. 
Порядок списання дооцінок на нерозподіле-
ний прибуток фіксується в обліковій політиці 
підприємства.

Таблиця 3
Бухгалтерський облік для об’єкта, який дооцінюється вперше

№ Зміст господарської операції
Бухгалтерський 

облік
Дт Кт

1 Збільшено на суму дооцінки знос об’єкта 10 131

2 Збільшено на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта капітал в 
дооцінках 10 411

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 4
Бухгалтерський облік для об’єкта, який дооцінюється після уцінки

№ Зміст господарської операції
Бухгалтерський 

облік
Дт Кт

1 Збільшено на суму дооцінки знос об’єкта 10 131

2
Відображено у складі доходу частину суми дооцінки залишкової 
вартості об’єкта, тобто у межах суми перевищення попередніх 
уцінок над сумою дооцінок

10 746

3 Збільшено на частину суми дооцінки, що перевищує суму його 
попередньої уцінки, капітал у дооцінках 10 411

Джерело: сформовано авторами

Таблиця 5
Бухгалтерський облік для об’єкта, який уцінюється після раніше поведеної дооцінки

№ Зміст господарської операції
Бухгалтерський 

облік
Дт Кт

1 Збільшено на суму уцінки знос об’єкта 131 10

2
Зменшено капітал у дооцінках на частину суми уцінки залишкової 
вартості об’єкта, тобто у межах суми перевищення суми попере-
дніх дооцінок над сумою уцінок

411 10

3 Списано на витрати частину суми уцінки залишкової вартості 
об’єкта, що перевищує суму його попередніх дооцінок 975 10

Джерело: сформовано авторами
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Для об’єкта, який дооцінюється після 
уцінки, бухгалтерський облік відобразимо у 
табл. 4.

Для об’єкта, який уцінюється після раніше 
проведеної дооцінки, бухгалтерський облік 
відобразимо у табл. 5.

Залежно від величини річного доходу під-
приємства результати переоцінки по-різному 
впливають на об’єкт оподаткування.

Підприємства з річним доходом не більше 
20 млн. грн. мають право не коригувати бух-
галтерський фінрезультат на різниці, щоб 
визначити об’єкт обкладення податком на 
прибуток. Виняток становить різниця в розмірі 
податкових збитків минулих років (пп. 134.1.1 
ПК) [4]. Припустимо, що такий платник подат-
ків прийняв рішення не застосовувати кори-
гування на різниці і зазначив це у відповідній 
таблиці декларації з податку на прибуток . 
У цьому випадку він не повинен застосову-
вати коригування на різниці аж до того звіт-
ного року, у якому його дохід перевищить 20 
млн. грн. Слід зазначити, що мається на увазі, 
якщо однією з різниць виступають доходи і 
витрати, які виникають в обліку в результаті 
проведення переоцінок основних засобів та 
їх амортизації. Проте якщо підприємство не 
зобов’язане розраховувати різниці, зокрема 
такі, які пов’язані з основними засобами, то 
немає необхідності вести окремий податко-
вий облік основних засобів. Таким чином, у 
підприємств з річним доходом, що не пере-
вищує 20 млн. грн., бухгалтерські доходи і 
витрати, пов’язані з переоцінками, які беруть 
участь у формуванні фінансового результату 
до оподаткування, впливають на об’єкт опо-
даткування.

Підприємства, у яких річний дохід пере-
вищив поріг у 20 млн. грн., для визначення 
об’єкта оподаткування повинні коригувати 
фінансовий результат на різниці, передба-
чені ПК. Різниці, пов’язані з основними засо-
бами, наведені в п. 138.1 та п. 138.2 ПК [4]. 
Це різниці у вигляді бухгалтерської та подат-
кової залишкової вартості й амортизації ОЗ, а 
також різниці, що виникають від проведення 
переоцінок і втрат/вигод від зменшення/від-
новлення корисності ОЗ [6]. Для того щоб 
мати можливість відкоригувати фінансовий 
результат на суми таких різниць, підприєм-
ство зобов’язано користуватися податковим 
визначенням поняття ОЗ, наведеним у пп. 
14.1.138 ПК, керуватися нормами розд. ІІІ ПК, 
вести облік податкової залишкової вартості 

та розраховувати податкову амортизацію ОЗ. 
Тобто паралельно з бухгалтерським облі-
ком вести облік операцій з ОЗ за правилами 
Податкового кодексу [4].

Підприємства з річним доходом понад 
20 млн. грн. повинні виключити вплив бух-
галтерських переоцінок на об’єкт обкла-
дення податком на прибуток. Із цією метою 
вони повинні фінрезультат до оподаткування 
(п. 138.1, п. 138.2 ПК):

– збільшити на суму уцінки ОЗ, включену 
до бухгалтерських витрат;

– зменшити на суму дооцінки в межах суми 
уцінки ОЗ, раніше віднесеної до складу; слід 
зазначити, що фінансовий результат можна 
зменшити тільки на суму дооцінки, яка знахо-
диться в межах уцінки.

Тобто зменшити фінансовий результат за 
новими правилами можна тільки після того, як 
ми його збільшили за новими правилами.

У деяких випадках переоцінка може впли-
вати на податкові зобов’язання з ПДВ. Це 
можливо, коли ПДВ нараховується, вихо-
дячи з бухгалтерської залишкової вартості 
ОЗ [5]. Наприклад, згідно з п. 188.1 ПК під 
час продажу необоротних активів база опо-
даткування не може бути нижче за їх балан-
сову (залишкову) вартість, що склалася за 
даними бухгалтерського обліку на початок 
звітного (податкового) періоду, у якому про-
дається такий об’єкт. Тому в разі переоцінки 
база для нарахування ПДВ під час продажу 
об’єкта визначатиметься, виходячи з його 
нової (уціненої або дооціненої) залишкової 
вартості.

Висновки з цього дослідження. Перео-
цінка ОЗ проводиться за рішенням підприєм-
ства і здебільшого не є для нього обов’язковою 
процедурою. Приводом для переоцінки може 
стати істотна відмінність залишкової вартості 
об’єкта ОЗ від його справедливої вартості. 
При цьому проводити переоцінку повинні 
професійні оцінювачі. Підприємства, річний 
дохід яких не перевищує 20 млн. грн., під 
час визначення об’єкта оподаткування вра-
ховують доходи і витрати, пов’язані з пере-
оцінкою ОЗ, у повному обсязі; перевищує 
20 млн. грн., коригують фінансовий результат 
на різниці, які повністю усувають вплив бух-
галтерських переоцінок ОЗ на об’єкт оподат-
кування. У деяких випадках (наприклад, під 
час «дешевого» продажу ОЗ) переоцінена 
вартість об’єкта може вплинути на базу нара-
хування ПДВ.
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Стаття присвячена особливостям методики формування акта звірки щодо розрахунків з постачальника-
ми та підрядниками. Визначено причини та необхідність використання акта звірки розрахунків. Згруповано 
інформацію, яка повинна міститись в акті звірки, та загальні правила й вимоги до його складання. Системати-
зовано послідовність дій підприємства щодо проведення звірянь із контрагентами.

Ключові слова: розрахунки з постачальниками та підрядниками, акт звірки розрахунків, інвентаризація 
зобов’язань, звіряння з контрагентами, акт інвентаризації.

Фатенок-Ткачук А.А., Данилко А.Р. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ АКТА СВЕРКИ РАС-
ЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Статья посвящена особенностям методики формирования акта сверки по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками. Определены причины и необходимость использования акта сверки расчетов. Сгруппированы 
информация, которая должна содержаться в акте сверки, и общие правила и требования к его составлению. 
Систематизирована последовательность действий предприятия по проведению сверок с контрагентами.

Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками, акт сверки расчетов, инвентаризация обяза-
тельств, сверки с контрагентами, акт инвентаризации.

Fatenok-Tkachuk A.A., Danylko A.R. FEATURES FORMING TECHNIQUES ACT OF RECONCILIATION SET-
TLEMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS

The article is devoted to features methods of forming act on reconciliation of payments to suppliers and contrac-
tors. This article describes the reasons and need for the act of checking the calculations. It grouped the information 
to be contained in the act of reconciliation and common rules and requirements for its execution. The article system-
atized sequence of the enterprise to conduct reconciliations with contractors.

Keywords:  settlements with suppliers and contractors, reconciliation statement, inventory of liabilities, reconcil-
iations with counterparties, inventory act.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Метою діяльності кожного суб’єкта 
господарювання є розширення, диверсифіка-
ція своєї діяльності та максимізація прибутку. 
У зв’язку з цим підприємствам доводиться 
співпрацювати з більшою кількістю організа-
цій, що призводить до накопичення громіздкої 
облікової роботи. Бухгалтерія підприємства 
має змогу використовувати звіряння розра-
хунків із контрагентами з метою уточнення 
облікових даних та вимоги виконання наяв-
них зобов’язань. Відсутність єдиної методо-
логічної бази для оформлення акта звірки 
розрахунків на практиці часто призводить 
до труднощів взаємоузгодження даних щодо 
зобов’язань із контрагентами підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам обліку розрахунків з поста-

чальниками та підрядниками присвячували 
свої праці такі відомі вчені, як Ф.Ф. Бути-
нець, Г.В. Власюк, С.Ф. Голов, О.М. Петрук, 
П.Я. Хомин, Е.Ф. Югас М.Д. Білик, Т.М. Мосей-
чук. Проблемами формування акта звірки 
розрахунків з постачальниками та підрядни-
ками детальніше займались В.В. Брюховець-
кий, Д.М. Кучерак, О.О. Коружинець. Проте 
й надалі малодослідженими залишаються 
питання методологічної бази для оформ-
лення результатів відповідних звірок.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
на практиці облікової роботи на підприємстві 
процедура звіряння заборгованостей із контр-
агентами присутня досить давно, не існує єди-
ної чіткої методологічної бази для складання 
відповідного акта, що законодавчо закріплена. БУ
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Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей та проблемних питань щодо мето-
дики формування акта звірки взаєморозра-
хунків із контрагентами підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до Наказу Міністер-
ства фінансів України від 2 вересня 2014 р. 
№ 879 кожен суб’єкт господарювання 
зобов’язаний проводити інвентаризацію акти-
вів та зобов’язань. Вона проводиться з метою 
забезпечення достовірності даних бухгал-
терського обліку та фінансової звітності під-
приємства. Під час інвентаризації активів і 
зобов’язань перевіряються і документально 
підтверджуються їх наявність, стан, відповід-
ність критеріям визнання і оцінка. При цьому 
забезпечуються:

– виявлення фактичної наявності активів та 
перевірка повноти відображення зобов’язань, 
коштів цільового фінансування, витрат май-
бутніх періодів;

– установлення лишку або нестачі активів 
шляхом зіставлення фактичної їх наявності з 
даними бухгалтерського обліку;

– виявлення активів, які частково втратили 
свою первісну якість та споживчу властивість, 
застарілих, а також матеріальних та немате-
ріальних активів, що не використовуються, 
невикористаних сум забезпечення;

– виявлення активів і зобов’язань, які не 
відповідають критеріям визнання [1].

Статтею 10 Закону «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» вста-
новлено, що для забезпечення достовірності 
даних бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності підприємства зобов’язані проводити 
інвентаризацію активів і зобов’язань, під час 
якої перевіряються і документально підтвер-
джуються їх наявність, стан і оцінка. Об’єкти 
і періодичність проведення інвентаризації 
визначаються власником (керівником) підпри-
ємства, крім випадків, коли її проведення є 
обов’язковим згідно з законодавством [2].

Таким чином, можна стверджувати, що 
звірка розрахунків, яка здійснюється бюдже-
том, постачальниками, покупцями та іншими 
контрагентами, і є їх інвентаризацією. Отже, 
звірка обов’язково повинна проводитися 
принаймні один раз на рік в ході річної інвен-
таризації. В інших випадках, коли інвента-
ризація є обов’язковою, звірка розрахунків 
проводиться за необхідності. Наприклад, 
інвентаризація розрахунків обов’язкова під 
час ліквідації підприємства, в ході злиття чи 
приєднання.

Складання акта звірки – це механізм контр-
олю відповідальних за операцію співробітни-
ків відділу продажів компанії. Торгові компанії 
часто багато втрачають за неналежне вико-
нання обов’язків недобросовісних працівни-
ків, які забувають вносити гроші в касу від 
продажу. Вважається, що угода є досконалою 
не тоді, коли товар відвезли покупцю, а тоді, 
коли гроші від виручки надійшли на розрахун-
ковий рахунок або в касу у вигляді виручки [3].

Проведення звірки розрахунків може здій-
снюватись з одним, двома чи усіма контра-
гентами підприємства та щодо окремих видів 
договорів, всіх договорів чи поставки одного 
чи декількох видів товару. Звірка розрахун-
ків може проводитися, починаючи з дати, на 
яку вона була проведена в попередній раз; з 
дати початку виконання того чи іншого виду 
договору; з дати початку договірних відносин 
з тим чи іншим контрагентом [4].

Здебільшого звірка розрахунків прово-
диться за ініціативи власника зацікавленої 
сторони (дебітора чи кредитора). Рішенням 
на проведення звірки розрахунків може бути 
не тільки окремий розпорядчий документ на 
її проведення (наказ, припис тощо), але й 
норми положення про документообіг на під-
приємстві. Наприклад, звірка розрахунків є 
бажаною у разі звільнення працівника, що є 
відповідальним за розрахунки з контраген-
тами, якщо у підприємства є підстави сумні-
ватися в його добросовісності, проте це не є 
обов’язковим.

На практиці господарської діяльності під-
приємств бувають ситуації, коли контрагент 
відмовляється проводити звірку розрахунків 
або відмовляється підписувати акт звірки роз-
рахунків. Слід зазначити, що звірка розра-
хунків є добровільним кроком бухгалтерії, а її 
проведення з ініціативи одного з контрагентів 
не є обов’язком для іншого. Тому він може 
уникати її проведення і не зобов’язаний під-
писувати надіслані йому акти звірки. Відмова 
контрагента від підписання акта може свід-
чити або про те, що його бухгалтер має запе-
речення щодо зазначених у такому документі 
сум, або про те, що в нього немає бажання 
проводити в себе ревізію розрахунків [5].

Особливістю складання акта звірки вза-
єморозрахунків є те, що законодавчо не вста-
новлено строки проведення звірки, порядок її 
проведення, строки для надання відповідей 
та покарання за відмову від підписання цього 
акта. Для уникнення таких непорозумінь у 
договорі купівлі-продажу, поставки та інших 
договорах варто зазначати таке: необхідність 
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звірки розрахунків; строки (періодичність) про-
ведення звірки; порядок її проведення; строки 
для надання відповіді на повідомлення, що 
пов’язані зі звіркою, тощо.

Отже, можна зробити так, щоб складання 
акта стало невід’ємною частиною виконання 
договірних відносин. Ваговим аргументом 
виконання такої умови договору є встанов-
лення відповідальності за порушення визна-
ченого сторонами порядку проведення 
звірки розрахунків, наприклад, сплати пені 
чи штрафу. Це дасть змогу застосовувати до 
звірки розрахунків вимоги Цивільного кодексу 
України щодо виконання зобов’язання [6].

До звірки розрахунків можна прирівняти 
і надання відповіді на претензію в ході досу-
дового врегулювання спору. За наслідками 
розгляду претензії слід або підтвердити суму 
боргу, або спростувати її і подати свої заува-
ження, а можна і проігнорувати претензію. Тут 
варто звернути увагу на те, що досудове вре-
гулювання спорів зі спрямуванням претензії є 
обов’язковим тільки у випадках, передбаче-
них договором. В такому разі боржник пови-
нен надати відповідь у місячний строк з дня 
одержання претензії. Щоправда, відповідаль-
ність за порушення цього строку скасовано. 
В решті випадків на претензію слід реагувати 
як на звичайний лист чи пропозицію провести 
звірку розрахунків [4].

Також, щоб позбавити себе від постійний 
умовлянь ваших контрагентів підписати акт, 
можна у самому документі зазначити: «Не 
підписання цього акта або неподання своїх 
заперечень щодо показників, зазначених в 
акті, протягом 10 днів дає право підприємству 
(назва підприємства) вважати заборгованість 
узгодженою». Така примітка буде стимулю-
вати бухгалтерів підприємств-партнерів співп-
рацювати активніше в розрізі цього питання.

Взагалі звіряння розрахунків між контраген-
тами дає змогу не лише підтвердити дані для 
цілей бухгалтерського обліку, але й здійснити 
сторонам необхідні платежі і вимагати вико-
нання зобов’язань з постачання. У разі існу-
вання взаємних заборгованостей слід при-
пинити їх або довідатися, чи вони припинені.

Слід зазначити, що платежі або поставки 
за одним договором не можна зарахувати в 
рахунок виконання іншого договору, якщо 
таке зарахування не передбачено умовами 
договору. Тобто за одним і тим же контраген-
том може існувати як дебіторська, так і кре-
диторська заборгованість. Порушення цього 
правила і є причиною невідповідності роз-
рахунків між сторонами і підставою для про-
ведення звірки, а також може бути підставою 
для виникнення проблем і в податковому 
обліку. Так, наприклад, за наявності боргу за 
покупцем за операцією з постачання і одно-

Рис. 1. Причини використання акта звірки взаєморозрахунків  
між контрагентами

Джерело: сформовано авторами

Причини використання акта звірки взаєморозрахунків

Якщо одна із сторін надає свій товар без 
попередньої оплати або з розстроченням платежу

У разі, коли реалізується особливо цінна продукція

У підприємства є велика кількість партнерів, кожен 
з яких поставляє товари в широкому асортименті

У разі тривалого і постійного співробітництва 
контрагентів

У ситуації, коли обидві сторони вирішують 
розширити область своїх відносин, укладаючи нові 
домовленості
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часною сплати ним авансу за іншим догово-
ром податкові зобов’язання виникають по 
кожній з операцій. Одним із способів припи-
нення зобов’язання, відповідно до ст. 217 ЦК, 
є зарахування зустрічної однорідної вимоги, 
строк виконання якої настав або строк якої не 
зазначений чи визначений моментом витре-
бування, для чого достатньо заяви однієї сто-
рони. При цьому не уточнюється, яка це заява 
і спосіб її подання (спрямування). І може 
виникнути ситуація, коли одна сторона борги 
зарахувала, а інша, не знаючи про це, вима-
гає виконання умов договорів. Під час звірки 
це можна виявити. Побоюючись інколи такого 
зарахування, боржники й уникають звірки 
розрахунків, вважаючи, що невизнання ними 
боргу унеможливить таке зарахування [4].

Особливістю проведення звірки розрахун-
ків також є те, що ні в Законі України № 996, ні 
в Інструкції про інвентаризацію не зазначено 
єдиної форми документів, які повинні оформ-
лятися сторонами в ході її проведення, також 
не описується і сам процес звіряння. Це озна-
чає, що ці документи за формою і змістом 
можуть відрізнятись на підприємствах. Проте 
варто дотримуватись правил щодо форми та 
змісту первинних документів, визначених у ст. 
9 Закону № 996 [2].

Слід зазначити, в яких випадках існує 
необхідність складання акта звірки взаємо-
розрахунків. Причини можуть бути різними, 

одні з них наведені на рис. 1. Кожна з цих 
причин може стати приводом для того, щоб 
вимагати у свого партнера акт звірки взаємо-
розрахунків.

Для складання цього документа дово-
диться піднімати дані з різних рахунків:

– за раніше виданими авансами;
– з доходів;
– за взятими на себе зобов’язаннями;
– за наявними недостачами.
Працівник бухгалтерії збирає необхідні 

відомості за вказівкою керівника та оформляє 
їх у вигляді документа визначеного зразка. 
Однак відповідальність за надані дані несе в 
підсумку головний бухгалтер.

Хоча акт звірки взаєморозрахунків не має 
законодавчо визначеної форми, будь-який 
подібний акт повинен містити в собі відомості, 
представлені на рис. 2.

Документ складається обов’язково в двох 
примірниках, адже кожна організація пови-
нна залишити примірник в своїй бухгалте-
рії. В акті обов’язково повинен бути підпис 
головного бухгалтера. В тому випадку, коли 
у даних контрагентів виникають розбіжності, 
як підтвердження вимагається ще й підпис 
керівника підприємства. Замість керівника 
може підписатися також інша особа, яка має 
довіреність на такі повноваження, адже від-
сутність довіреності в суді може поставити під 
сумнів такий документ [7].

Рис. 2. Інформація, яку повинен містити в собі акт звірки взаєморозрахунків
Джерело: сформовано авторами
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Під час складання акта звірки взаємороз-
рахунків бухгалтери використовують при-
клад складання та заповнення бланка інди-
відуального для кожного підприємства чи 
організації.

Працівники бухгалтерії повинні сформу-
вати бланк так, щоб він відповідав загальним 
правилам та вимогам, які наведені на рис. 3.

Щодо власне процесу звіряння розрахун-
ків, то на практиці виділяють формальний та 

Рис. 2. Інформація, яку повинен містити в собі акт звірки взаєморозрахунків
Джерело: сформовано авторами

Загальні правила та вимоги до складання акта

1. Починається будь-який акт
«шапкою» з вихідною 
інформацією про партнерів.

2. Далі йде стандартна фраза
про те, що нижче підписалися 
представники двох сторін,
склали справжній акт, 
підтверджуючи, що таке стан 
бухобліку.

3. Складання таблиці. Першим
рядком в ній стоїть «сальдо на 
початок періоду», потім –
«операції, розділені на «дебет» 
(виконання робіт або поставка 
товару) і «кредит» (оплата)».
В кінці – «сальдо на кінець
періоду». Закінчується таблиця 
розрахунком заборгованості.

4. Підпис уповноважених осіб,
який повинен бути 
підтверджений круглою 
печаткою компанії. 

Загальні правила та вимоги до складання акта

1. Починається будь-який акт
«шапкою» з вихідною 
інформацією про партнерів.

2. Далі йде стандартна фраза
про те, що нижче підписалися 
представники двох сторін,
склали справжній акт, 
підтверджуючи, що таке стан 
бухобліку.

3. Складання таблиці. Першим
рядком в ній стоїть «сальдо на 
початок періоду», потім –
«операції, розділені на «дебет» 
(виконання робіт або поставка 
товару) і «кредит» (оплата)».
В кінці – «сальдо на кінець
періоду». Закінчується таблиця 
розрахунком заборгованості.

4. Підпис уповноважених осіб,
який повинен бути 
підтверджений круглою 
печаткою компанії. 

Рис. 3. Правила та вимоги складання акта
Джерело: сформовано автором на основі джерела [7]
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неформальний підходи. Формальний підхід 
особливий тим, що передбачає надсилання 
контрагенту-боржнику із супровідним лис-
том 2-х примірників «готового» акта звірки, 
засвідченого кредитором з вимогою вказати 
суму заборгованості, а також один примірник 
акта повернути кредитору. Він застосовується 
зазвичай в разі впевненості в правильності 
розрахунків, коли між сторонами існують дові-
рчі відносини.

Дуже часто зустрічаються випадки, коли 
суми заборгованостей на підприємствах не 
співпадають. Тоді доречно застосовувати 
неформальний підхід. Він передбачає про-
ведення звірки «за всіма правилами». Тут 
можна виділити два варіанти дій:

1) для звірки розрахунків за попередньою 
домовленістю сторін представник однієї сто-
рони (найчастіше ініціатор, кредитор) прибу-
ває до іншої сторони (боржника) і з його пред-
ставником проводить звірку всіх поставок і 
платежів, відзначаючи кожен документ, який 
має відношення до об’єкта звірки (до дого-
вору, поставки конкретних товарів тощо); за 
наслідками такої звірки сторони складають 
акт, в якому зазначають причини виникнення 
відхилень, вони узгоджують ці розбіжності і 
пропонують способи їх усунення;

2) спосіб звірки, який не передбачає виїзду 
до контрагента, але дає змогу провести звірку 
кожного документа шляхом відправлення 
одного підприємства на адресу іншого реєстру 
або переліку всіх документів, що пов’язані з 
об’єктом звірки (за окремим договором, за 
окремим постачальником тощо); отримавши 
такий реєстр, покупець повинен у відповідних 
графах проставити свої дані і надіслати його 
постачальнику; виявлені розбіжності сторони 
обумовлюють в акті звірки, який складають за 
наслідками розгляду реєстру [4].

Також бувають випадки, коли сторони 
домовляються надсилати одна одній реєстр 
зі своїми даними, обумовлюючи при цьому 
граничну дату такої відправки. Для підпри-
ємств, що ведуть автоматизовано облік, осо-
бливої потреби в складанні такого реєстру 
немає, адже їм достатньо надіслати поштою, 
факсом чи електронною поштою роздруківку 
з особового рахунку контрагента з бухгалтер-
ської програми.

В процесі господарської діяльності підпри-
ємства часто постає питання, чи є акт звірки 
розрахунків первинним документом. Первинні 
документи, згідно з Положенням Міністерства 
фінансів України № 88, – це документи, ство-
рені у письмовій або електронній формі, що 

фіксують та підтверджують господарські опе-
рації, включаючи розпорядження та дозволи 
адміністрації (власника) на їх проведення [8]. 
Господарські операції, як відомо, – це дії, які 
приводять до зміни стану активів і зобов’язань 
особи, яка їх здійснила. Тому, з одного боку, 
акт звірки не можна вважати первинним доку-
ментом, адже він такої функції не виконує. 
Проте розпорядчі документи, наприклад, 
щодо врегулювання розбіжностей (до прове-
дення операції чи її скасування), видаються 
на основі акта звірки, і вони є первинними 
документами.

З іншого боку, підписання акта звірки упо-
вноваженими особами контрагента є свід-
ченням визнання ним свого боргу і підставою 
для припинення перебігу строку позовної дав-
ності. І це вже можна кваліфікувати як вико-
нання актом звірки функцій первинного доку-
мента.

Коли для проведення звірки направля-
ється уповноважений працівник контрагента, 
йому обов’язково виписується довіреність (на 
фірмовому бланку) на проведення звірки. Це 
здійснюється для засвідчення його особи і 
права на представлення інтересів підприєм-
ства в ході звірки, а також для надання акту 
звірки юридичної сили.

Зауважимо, що під час надходження акта 
звіряння від контрагента треба проаналізу-
вати рахунки, призначені для відображення 
обліку розрахунків з таким контрагентом. Це 
можуть бути (залежно від стосунків із контр-
агентами):

– рахунки обліку розрахунків із покупцями 
та замовниками за відвантажену продук-
цію, товари, виконані роботи і послуги (раху-
нок 36);

– рахунки обліку розрахунків за поточ-
ною дебіторською заборгованістю з різними 
дебіторами (рахунок 37, зокрема за аван-
сами виданими, які обліковуються на субра-
хунку 371);

– рахунки обліку розрахунків із постачаль-
никами та підрядниками за одержані товарно-
матеріальні цінності, виконані роботи і надані 
послуги (рахунок 63);

– рахунки обліку розрахунків за іншими 
операціями (рахунок 68, зокрема за авансами 
одержаними, які обліковуються на субра-
хунку 681) [9].

Якщо за наслідками звірки виявлено роз-
біжності, які сторони визнають і готові випра-
вити, кожною зі сторін складаються бухгал-
терські довідки, а додатково проводяться в 
обліку документи, які нею не відображені, а 
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ті, що зайво проведені, скасовуються. При 
цьому слід дотримуватися правил виправ-
лення помилок, що встановлені Положенням 
№ 88, а саме:

– помилки в облікових регістрах, що ство-
рені ручним способом, виправляються корек-
турним способом, тобто неправильний текст 
або цифри закреслюються і над закресленим 

Таблиця 1
Алгоритм дій бухгалтера під час проведення звірянь із контрагентами

№ 
п/п

Послідовність 
кроків Дії бухгалтера

1 Надсилаємо 
виписки дебіторам

Підприємство-кредитор передає всім своїм дебіторам виписки 
про їх заборгованість (акти звіряння розрахунків із дебіторами і 
кредиторами), які пред’являються інвентаризаційній комісії для 
підтвердження існування заборгованості. Підприємство-дебітор 
протягом 10 днів із дня отримання повинно повернути кредитору 
підписаний акт із підтвердженням заборгованості або з обґрунто-
ваними запереченнями. Якщо контрагент у цей строк не поверне 
акт, указану суму заборгованості можна вважати узгодженою. В 
окремих випадках, коли до кінця звітного року розбіжності (за їх 
наявності) залишилися неврегульованими або нез’ясованими, 
кожна зі сторін може відобразити розрахунки з дебіторами і креди-
торами у своєму балансі в сумах, сформованих за даними свого 
бухгалтерського обліку. Це допустимо. Але при цьому зацікавлена 
сторона зобов’язана передати матеріали про такі розбіжності для 
прийняття відповідного рішення до господарського суду.

2

Перевіряємо  
наявність розра-

хунково-платіжних 
документів  

на невідфактуро-
вані поставки

Невідфактуровані товарно-матеріальні цінності беруться до обліку 
на підставі акта приймання за обліковими цінами, але гроші за 
товари не перераховуються постачальнику доти, доки від нього 
не надійдуть розрахунково-платіжні документи. Коли документи 
вже надійдуть від постачальника, отримувач невідфактурованих 
товарів (бухгалтер) у випадку зміни їхньої ціни або кількості пови-
нен здійснити відповідні коригування.

3

Погоджуємо  
взаєморозрахунки  
з контрагентами-
нерезидентами

Для підтвердження сум заборгованості (зокрема, по отриманих 
або наданих позиках) можна обмінятись із контрагентами-нерези-
дентами факсовими (сканованими) копіями актів звірки взаємо-
розрахунків (інших аналогічних документів) за умови, що згодом 
ви обміняєтесь оригіналами цих документів.

4

Погоджуємо суми 
розрахунків із бан-

ками та контролюю-
чими органами

Суми за розрахунками з установами банків та контролюючими 
органами повинні бути погоджені з ними. В обліку не допустимо 
залишати неврегульовані суми за такими заборгованостями. 
Звіряння щодо кредитних коштів, отриманих в установах банку, 
доцільно проводити станом на перше число місяця. Це пов’язано 
з тим, що відсотки за кредитами нараховуються переважно раз 
на місяць. Документом, що підтверджує розмір боргу, може бути 
виписка банку по кредитному рахунку підприємства або довідка 
банку про стан заборгованості на певну дату.

5 Складаємо акт 
інвентаризації

Інвентаризаційна комісія підприємства включає до Акта інвентари-
зації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіто-
рами і кредиторами дані про суми заборгованості, які підтверджені 
та які не підтверджені актами звіряння.
До Акта інвентаризації розрахунків додаються довідка про дебі-
торську і кредиторську заборгованість, термін позовної давності 
якої минув, а також реквізити дебіторів або кредиторів (їх назви, 
адреси, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгова-
ності).

Джерело: сформовано авторами на основі джерела [10]
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наводиться правильний текст або цифри, а 
закреслення здійснюється однією рискою так, 
щоб можна було прочитати виправлене;

– помилки в облікових регістрах за мину-
лий звітний рік, що виявлені після записів 
підсумків облікових регістрів у Головну книгу, 
виправляються способом сторно;

– виправлення помилок минулих років 
оформлюється у місяці виявлення помилки 
Бухгалтерською довідкою, в якій наводяться 
зміст помилки, сума та кореспонденція рахун-
ків бухгалтерського обліку, якою виправля-
ється помилка [8].

Як бачимо, для працівників бухгалтерії 
процес звіряння спільних заборгованостей 
із контрагентами є процесом, в якому може 
виникнути багато нюансів та питань, які не 
можуть бути вирішені в односторонньому 
порядку. Тому для врегулювання розбіжнос-
тей в обліку підприємств, що співпрацюють, 
наведемо у табл. 1 алгоритм дій бухгалтера 
під час проведення звірянь з різними контр-
агентами.

Акт інвентаризації розрахунків склада-
ється в одному екземплярі інвентаризацій-
ною комісією, підписується та передається 
до бухгалтерії. Також на підставі затвердже-
ної форми підприємство може самостійно 
розробити та затвердити Наказом про облі-
кову політику власну форму Акта інвента-
ризації розрахунків, яка буде зручніша для 
використання [10].

Висновки з цього дослідження. Особли-
востями формування акта звірки розрахунків 
з постачальниками та підрядниками є відсут-
ність встановлених строків проведення звірки, 
порядку її проведення та єдиної форми доку-
ментів, які повинні оформлятися сторонами. 
На практиці виділяють формальний та нефор-
мальний підходи до процесу звіряння, вибір 
яких залежить від рівня довіри між підприєм-
ствами. Для систематизації процесу звіряння 
та для уникнення проблем, пов’язаних із фор-
муванням акта звірки розрахунків, необхідні 
правова регламентація з боку держави та 
наявність єдиної методологічної бази.

-
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У статті визначено сутність характеристики об’єкта ноу-хау у складі нематеріальних активів згідно з нор-
мативно-правовим забезпеченням обліку. Виокремлено характерні риси ідентифікації досліджуваного активу. 
Виділено методи юридичного захисту таких об’єктів. Наведено перелік необхідних первинних документів для 
обліку ноу-хау у складі нематеріальних активів. Досліджено проблемні аспекти оцінки нематеріальних акти-
вів.
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Фатенок-Ткачук А.А., Кальчук К.Ю. НОУ-ХАУ КАК ОБЪЕКТ В УЧЕТЕ
В статье определена сущность характеристики объекта ноу-хау в составе нематериальных активов со-

гласно нормативно-правовому обеспечению учета. Выделены характерные черты идентификации исследуе-
мого актива. Выделены методы юридической защиты таких объектов. Приведен список необходимых первич-
ных документов для учета ноу-хау в составе нематериальных активов. Исследованы проблемные аспекты 
оценки нематериальных активов.
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In the article is determined the essence of the object characteristics of know-how as a part of intangible assets 

according to regulatory and legal provision of accounting. Allocated characteristic features of the researched as-
sets identification. The methods of legal protection of such objects were allocated. The list of necessary primary 
documents for accounting know-how as intangible assets was provided. The problematic aspects of valuation of 
intangible assets were investigated.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Дуже часто слово «ноу-хау» асоці-
юється з чимось новим, небаченим дотепер, 
новацією чи винаходом. Загалом англійське 
“know-how” у перекладі українською мовою 
означає «знаю як».

Цей термін уперше використався в амери-
канській судовій практиці, де означав комер-
ційну таємницю. А отже, таку таємницю, яка 
дає змогу успішно перемагати конкурентів і 
бути лідером на ринку. Це може бути секрет 
виробництва продукту, особлива технологія, 
чудо-формула.

Отже, ноу-хау справді може бути і вина-
ходом, і нововведенням. Можливо, навіть 
лайфхаком. Але не тільки. Якщо про сутність 
винаходу дізнаються усі, він перестане бути 
ноу-хау.

Згідно з вітчизняним нормативно-право-
вим забезпеченням ноу-хау не є об’єктом 
обліку у зв’язку з тим, що ноу-хау не підтвер-

джується жодним первинним документом, 
хоча у П(с)БО 12 є відображення тлумачення 
сутності нематеріальних активів. У зв’язку з 
цим висвітлення особливостей облікових про-
цедур є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У своїх працях облік та розвиток інтелекту-
альної власності розглядали та досліджували 
такі науковці, як О.В. Добринін, К.Е. Амеліна, 
Г. Штаумпф, З.Ф. Гайнуліна.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є висвітлення 
сутнісних характеристик обліку ноу-хау згідно 
з нормативно-правовим забезпеченням, 
визначення активом, а також відображення 
на рахунках бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основною рушійною силою розвитку 
науки і технологій у світі є об’єкти інтелекту-
альної власності, які потребують застосування 
ефективних засобів захисту. Основною гаран- БУ
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тією на такі об’єкти їх правової охорони є 
державне посвідчення. Ноу-хау неможливо 
захистити чи запатентувати: його можна 
тільки передати чи продати. Проте такий 
об’єкт, як ноу-хау, фактично передбачає збе-
реження в таємниці відповідної інформації.

Сьогодні не існує єдиної думки щодо 
визначення «ноу-хау» та його місця в системі 
об’єктів інтелектуальної власності. Уперше 
визначення «ноу-хау» в Україні було введене в 
Законі України «Про інвестиційну діяльність», 
де воно трактувалось як сукупність технічних, 
технологічних, комерційних та інших знань, 
оформлених у вигляді технічної документа-
ції, навичок і виробничого досвіду, необхідних 
для організації того чи іншого виду виробни-
цтва, але не запатентованих[1]. Проте наяв-
ність нормативного визначення цього поняття 
не вносило ясності у відносини, що виникали 
під час виникнення, використання та захисту 
прав на ноу-хау. Це ж зазначалось у п. 2 листа 
«Про іноземні інвестиції». Хоча у документі 
вказано, що ноу-хау – це сукупність технічних, 
комерційних та інших знань, що оформлені 
у вигляді технічної документації, навичок та 
виробничого досвіду, необхідних для органі-
зації того або іншого виду виробництва, але 
не запатентованих [2].

Така невизначеність на законодавчому 
рівні спровокувала наукові дискусії. Актуаль-
ним питанням в науці інтелектуальної влас-
ності стало визначення місця ноу-хау серед 
об’єктів інтелектуальної власності та можли-
вості віднесення ноу-хау до об’єктів інтелек-
туальної власності.

У контексті гармонізації законодавства 
України з законодавством ЄС та вступу до 
СОТ проблема визначення місця ноу-хау 
мала б вирішитися, адже ці інтеграційні про-
цеси передбачали законодавче закріплення 
даної дефініції. Так, Закон України «Про дер-
жавне регулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій» у ст. 1 визначав ноу-хау як 
інформацію, що отримана завдяки досвіду та 
випробуванням, яка [3]:

– не є загальновідомою чи легкодоступною 
на день укладення договору про трансфер 
технологій;

– є істотною, тобто важливою та корисною 
для виробництва продукції та надання послуг;

– є визначеною, тобто описаною достатньо 
вичерпано, щоб можна було перевірити її від-
повідність критеріям не загальновідомості та 
істотності.

Отже, можна зробити висновок, що «ноу-
хау» (англ. “know-how”, тобто «знаю як») – це 

термін, який означає практичне знання того, 
як щось зробити чи чогось досягти. Ноу-хау 
пов’язано з поняттям знання, яке важко або 
неможливо передати іншій особі. Виокрем-
лено такі характерні риси ноу-хау:

1) секретність інформації, що його стано-
вить;

2) забезпечення секретності законним 
володільцем права на ноу-хау й додержання 
режиму секретності третіми особами (напри-
клад, особами, яким дана інформація стала 
відома через службове положення або вико-
нувані професійні службові функції, контр-
агентами за договором тощо);

3) істотність (цінність) інформації, що його 
становить;

4) ідентифікованість, тобто фіксованість 
у такий спосіб, який дає змогу перевірити 
додержання критеріїв секретності й істотності;

5) практична застосовність [4].
Під ноу-хау у складі інтелектуальної влас-

ності розуміють, що це знання та досвід нау-
кового, технічного, виробничого та іншого 
характеру, які практично застосовуються в 
діяльності підприємства. Завдяки викорис-
танню ноу-хау підприємства чи організації 
часто забезпечують конкурентні переваги і 
комерційну вигоду. Передача об’єкта здійсню-
ється на основі укладання ліцензійних дого-
ворів. Ноу-хау часто порівнюють з торговими 
марками, патентами і авторським правом [5].

Також під ноу-хау розуміють секретні неза-
патентовані технологічні знання і процеси, 
практичний досвід, включаючи методи, необ-
хідні для виробництва певного виробу, науко-
вих досліджень і розробок; склади і рецепти 
матеріалів, речовин, сплавів тощо; методи 
і способи лікування; методи і способи видо-
бутку корисних копалин; специфікації, фор-
мули і рецептуру; документацію, схеми орга-
нізації виробництва, досвід в галузях дизайну, 
маркетингу, керування, економіки і фінансів 
та інших сферах [6].

Існує низка методів, що дають змогу досить 
надійно забезпечити юридичний захист таких 
об’єктів. Це патентування і ліцензування. 
Патент – це право, що надається винахіднику 
урядом, на позбавлення можливості всіх інших 
суб’єктів виготовляти, використовувати і (або) 
продавати запатентований процес або виріб 
протягом обмеженого часу. На ноу-хау може 
видаватися патент. Він видається за наслід-
ками кваліфікаційної експертизи заявки на 
винахід. Ліцензійна торгівля – форма торгівлі 
технологією, що включає операції з ноу-хау, 
патентами і ліцензіями на винаходи. Пред-
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метом ліцензійної торгівлі є ліцензії на вико-
ристання технологічного досвіду, винаходів, 
промислових секретів, товарних знаків тощо. 
Найбільшого поширення в міжнародній тор-
гівлі набули ліцензійні угоди, що передбача-
ють комплексну передачу одного або декіль-
кох патентів і пов’язаного з ними ноу-хау [7].

Права на ноу-хау виділені в особливу групу 
нематеріальних активів. Для того, щоб можна 
було обліковувати ноу-хау як об’єкти немате-
ріальних активів, необхідна наявність таких 
документів:

– документи, що підтверджують факт ство-
рення цих активів, наприклад, кошториси 
витрат;

– накази про віднесення конкретних 
об’єктів до ноу-хау;

– акти приймання-передачі для обліку вве-
дення об’єктів в експлуатацію;

– положення (інструкції) про службові і 
комерційні таємниці;

– протоколи визначення строків корисного 
використання об’єктів ноу-хау.

За класифікацією необоротних активів, 
відповідно до п. 5 П(с)БО 8 «Нематеріальні 
активи», ноу-хау відноситься до прав на 
об’єкти промислової власності субрахунку 
124.

В обліку ноу-хау відображається анало-
гічно до прав інтелектуальної власності, а 
саме:

– за дебетом рахунку 124 «Права на об’єкти 
промислової власності» відображається при-
дбання або отримання внаслідок розробки 
ноу-хау; за кредитом – вибуття внаслідок про-
дажу, безоплатної передачі або неможливості 
отримання підприємством надалі економіч-
них вигід від його використання;

– для нарахування зносу використовують 
рахунок 133 «Накопичена амортизація необо-
ротних активів»;

– для організації обліку витрат підприєм-
ства на придбання ноу-хау або його створення 
власними силами використовують субраху-
нок 154 «Придбання (створення) нематері-
альних активів» рахунку синтетичного обліку 
15 «Капітальні інвестиції».

Строк дії права користування встановлю-
ється відповідно до правовстановлюючого 
документа, але не менш як на 5 років. Якщо 
відповідно до правовстановлюючого доку-
мента строк дії права користування немате-
ріального активу не встановлено, такий строк 
корисного використання визначається плат-
ником податку самостійно, але не може ста-
новити менше двох та більше 10 років [8].

Проблемною є оцінка об’єкта ноу-хау, ство-
реного підприємством самостійно. Напри-
клад, підприємством розроблено нову тех-
нологію виготовлення продукту (ноу-хау), 
використання якої дасть змогу виготовляти 
більш якісні продукти з нижчими витратами, 
ніж у конкурентів. Однак у довгостроковому 
періоді неможливо точно прогнозувати ймо-
вірність її переваг через виникнення більш 
прогресивних технологій у конкурентів або 
перенасичення ринку продукцією, внаслідок 
чого потреба у її виробництві може скорочу-
ватись. Витрати на дослідження в окремих 
випадках можуть бути настільки ефектив-
ними, що дадуть можливість випередити кон-
курентів і отримати реальні економічні пере-
ваги. В цьому випадку перед підприємством 
постає питання про те, як відобразити витрати 
на створення окремих: віднести на окремі 
види новостворених нематеріальній активів 
чи на витрати відповідного періоду. Щодо 
цього думки вчених розділилися: А. Дребін 
вважає за доцільне списувати такі витрати у 
періодах їх виникнення, оскільки період отри-
мання доходів точно невідомий; на думку 
А. Мілбарна, необхідно здійснювати їх повну 
капіталізацію з подальшою амортизацією [9].

Згідно з п. 7 П(с)БО № 8 ноу-хау, що визна-
ється в результаті розробки, відображують у 
балансі за умов, якщо підприємство має:

– намір, технічну можливість та ресурси 
для доведення нематеріального активу до 
стану, в якому він придатний для реалізації 
або використання;

– можливість отримання майбутніх еконо-
мічних вигод від реалізації та використання 
нематеріального активу;

– інформацію для достовірного визначення 
витрат, пов’язаних із розробкою нематеріаль-
ного активу [10].

Якщо ноу-хау не відповідає зазначеним 
вище критеріям, витрати, пов’язані з його при-
дбанням чи створенням, визнаються витра-
тами звітного періоду, протягом якого вони 
були здійснені, без визнання таких витрат у 
майбутньому.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
можемо зробити висновок, що нині такий 
об’єкт, як ноу-хау, потребує детальнішого 
вивчення та розгляду. Адже в сучасних ринко-
вих умовах кожному підприємству необхідно 
знати значення цього об’єкта, а також те, як 
його використовувати, щоб забезпечити мак-
симальні прибутки. Законодавство України 
потребує удосконалення, тому що єдиного та 
чіткого визначення, що таке ноу-хау, немає. 
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Світова практика використання терміна «ноу-
хау» пов’язує з технічним рішенням, методами 
та способами виробництва і використання 
технологічних процесів й приладів. Тобто ноу-
хау – це певні секрети технологій виробни-
цтва, які представляють певну інформацію, 
що виходить за рамки загальних відомостей 
про об’єкт. При цьому найчастіше саме ноу-
хау визначає найбільш ефективний спосіб 

функціонування об’єкта техніки. В обліку ноу-
хау відображається як об’єкт інтелектуальної 
власності та обліковується за рахунком 124 
«права на об’єкти промислової власності».

Охорона ноу-хау як об’єкта права інтелек-
туальної власності здійснюється шляхом нор-
мативного закріплення особливого способу 
охорони – забезпечення режиму конфіденцій-
ності інформації, що становить його зміст.
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У статті розглянуто місце аудиту ефективності в системі державного фінансового контролю України, про-
аналізовано його суть та значення, необхідність виникнення та актуальність на сучасному етапі реформуван-
ня системи контролю України. Розглянуто функції та напрями аудиту ефективності, здійснено порівняльну 
характеристику аудиту ефективності та фінансового аудиту. Наведено причини, які стримують запроваджен-
ня аудиту ефективності в Україні.

Ключові слова: аудит ефективності, державний фінансовий контроль, фінансовий аудит, бюджетний про-
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Хаблюк О.А., Яцишин С.Р. АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВО-
ГО КОНТРОЛЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ

В статье рассмотрено место аудита эффективности в системе государственного финансового контроля 
Украины, проанализированы его сущность и значение, необходимость возникновения и актуальность на со-
временном этапе реформирования системы контроля Украины. Рассмотрены функции и направления аудита 
эффективности, осуществлена сравнительная характеристика аудита эффективности и финансового ауди-
та. Приведены причины, сдерживающие внедрение аудита эффективности в Украине.

Ключевые слова: аудит эффективности, государственный финансовый контроль, финансовый аудит, 
бюджетный процесс, использование бюджетных средств, стандарты аудита INTOSAI.

Khablyuk O.A., Yatsyshyn S.R. THE AUDIT OF EFFICIENCY IN THE STATE FINANCIAL CONTROL, ITS NA-
TURE AND THE NEED TO INTRODUCE IN UKRAINE

In the article the place of audit system of the state financial control of  Ukraine has been considered, its content 
and meaning, the need for its origin and urgency at the present stage of reforming the system of Ukraine’s control 
has been analyzed. The features and the trends of the audit of efficiency have been considered, the comparative 
description of the audit of efficiency and financial audit have been conducted. The reasons that hinder the implemen-
tation of the audit of efficiency in Ukraine have been given. 

Keywords:  the audit of efficiency, the state financial control, financial audit, budget process, budget funds use 
audit standards INTOSAI.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблемою виконання бюджету 
в багатьох країнах світу є ефективне вико-
ристання бюджетних коштів. Впровадження 
аудиту ефективності в діяльність контролю-
ючих органів України вдосконалить систему 
державного фінансового контролю, резуль-
тати якого підвищать ефективність діяльності 
виконавчої влади з використання державних 
ресурсів та зроблять її більш відкритою та 
прозорою для суспільства, що дасть можли-
вість надавати інформацію про те, як дер-
жава досягає поставлених цілей та вирішує 
проблеми економіки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання аудиту ефективності висвітлю-
ються у працях зарубіжних учених з аудиту 
адміністративної діяльності. Серед україн-
ських учених проблемам аудиту ефективності 
приділяють увагу Н.І. Рубан, І.Б. Стефанюк, 
І.К. Дрозд, А.В. Мамишев, С.О. Левицька, 
О.М. Сукач, О.А. Хаблюк, С.Р. Яцишин, 
Л.А. Будник та інші. 

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
достатній рівень наукових здобутків у дослі-
джуваній сфері ціла низка актуальних питань 
залишилася нерозкритою. Зокрема, питання БУ
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щодо модернізації методичного, організацій-
ного, законодавчого та інформаційного забез-
печення аудиту ефективності використання 
бюджетних коштів потребують подальших 
ґрунтовних досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Сучасні тенденції розвитку еко-
номіки України та її інтеграція у європейське 
співтовариство вимагають нових підходів до 
організації та проведення державного фінан-
сового контролю за використанням бюджет-
них ресурсів, тому метою статті є розкриття 
сутності й інституційних особливостей аудиту 
ефективності використання бюджетних коштів 
як форми фінансового контролю та обґрунту-
вання необхідності її впровадження у систему 
державного фінансового контролю України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виникнення та впровадження 
аудиту ефективності в систему державного 
фінансового контролю України зумовлені 
необхідністю контролювати цільовий харак-
тер державних видатків та оцінювати їх 
результативність.

Варто зазначити, що аудит ефективності 
як новий вид бюджетного контролю виник у 
1977 році. Це зафіксовано в «Лімській декла-
рації керівних принципів контролю» (The Lima 
Declaration of Guidelines on Auditing Precepts), 
яка прийнята IX Конгресом Міжнародної орга-
нізації найвищих контрольних органів. У цій 
декларації підкреслюється, що на додаток до 
фінансового аудиту, «важливість якого неза-
перечна, є також інший вид контролю, який 
спрямований на перевірку того, наскільки 
ефективно й економно витрачаються дер-
жавні кошти. Такий контроль включає не 
тільки специфічні аспекти управління, але і 
всю управлінську діяльність, зокрема органі-
заційну й адміністративну системи» [1].

Останніми роками аудит ефективності 
отримав широкий розвиток та розповсю-
дження у більшості країн світу і став переваж-
ним видом контролю виконання державного 
бюджету.

В українському законодавстві, а саме у 
Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення Держав-
ною аудиторською службою, її міжрегіональ-
ними територіальними органами державного 
фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм», подано таке визначення: «Аудит 
ефективності – це форма державного фінан-
сового контролю, яка спрямована на визна-
чення ефективності використання бюджет-
них коштів для реалізації запланованих 

цілей та встановлення факторів, які цьому 
перешкоджають. Аудит ефективності здій-
снюється з метою розроблення обґрунто-
ваних пропозицій щодо підвищення ефек-
тивності використання коштів державного 
та місцевих бюджетів у процесі виконання 
бюджетних програм» [2].

Також законодавством визначено суть 
аудиту ефективності як «встановлення фак-
тичного стану справ та надання оцінки щодо 
своєчасності і повноти бюджетних надхо-
джень, продуктивності, результативності, 
економності використання бюджетних коштів 
їх розпорядниками та одержувачами, закон-
ності, своєчасності і повноти прийняття 
управлінських рішень учасниками бюджет-
ного процесу, стану внутрішнього контролю 
розпорядників бюджетних коштів» [3]. 

У Стандартах аудиту Міжнародної органі-
зації вищих контрольних органів (INTOSAI) 
чітко зазначено, що в процесі аудиту ефектив-
ності перевіряють економічність (economy), 
ефективність (efficiency) і результативність 
(effectiveness) програми чи діяльності органі-
зації [4]. 

Аудит ефективності є перевіркою діяль-
ності органів державної влади, одержува-
чів державних коштів, підприємств, установ 
і організацій, які використовують державне і 
комунальне майно, з метою визначення ефек-
тивності використання державних фінансових 
ресурсів і майна. 

Такий аудит передбачає: а) контроль еко-
номного використання організацією, яка 
перевіряється, державних коштів, витрачених 
на досягнення конкретних результатів її діяль-
ності; б) контроль продуктивності викорис-
тання організацією трудових, фінансових та 
інших ресурсів у процесі виробничої та іншої 
діяльності, а також використання інформацій-
них систем і технологій; в) контроль резуль-
тативності діяльності організації, яка переві-
ряється [5].

Аудит ефективності є складним та багато-
плановим інструментом контролю, який вико-
нує такі функції, як: 

– контроль за економічною обґрунтова-
ністю, правомірним, цільовим та ефективним 
використанням державних фінансових ресур-
сів; 

– аналіз результативності використання 
державних фінансових ресурсів; 

– перевірка ефективності діяльності дер-
жавних органів під час реалізації передба-
чених положень фінансової політики, в тому 
числі витрачання бюджетних коштів [6]. 
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У загальній постановці проблем аудит 
ефективності використання бюджетних 
коштів являє собою інформаційно прозору, 
достовірну перевірку діяльності економічних 
суб’єктів у галузі використання різного виду 
державних засобів. 

Процес організації та проведення аудиту 
ефективності дещо подібний до аналогічного 
процесу фінансового аудиту. Проте аудит 
ефективності, на відміну від традиційного 
фінансового аудиту, дає змогу отримати неза-
лежну думку за результатами оцінки інфор-
мації щодо рівня ефективності використання 
державних фінансових ресурсів під час вико-
нання державних програм (проектів), виявити 
чинники, які перешкоджають досягненню мак-
симального результату, та обґрунтувати про-
позиції щодо підвищення ефективності вико-
ристання державних фінансових ресурсів [7].

Варто зазначити, що основними відміннос-
тями між аудитом ефективності та фінансо-
вим аудитом є те, що:

– в аудиті ефективності аудитори мають 
ширше поле для дослідження та власних 
висновків;

– не визначені чітко критерії оцінки, при 
цьому аудитор формує власну думку «зне-
особлено»;

– в аудиті ефективності докази є такими, 
що переконують, а не безапеляційними;

– звіти мають дискусійний характер, а тому 
процес аудиту є менш формалізованим.

Аудит ефективності відрізняється від пере-
вірок цільового характеру витрачання дер-
жавних коштів. Він здійснює комплексний 
аналіз причин неефективного використання 
державних коштів на основі рекомендацій 
щодо вдосконалення бюджетного процесу, 
чинного законодавства та всієї економічної 
політики держави. Бюджетна система повинна 
бути орієнтована не просто на освоєння дер-
жавних коштів, а на досягнення конкретного 
і точного результату, при цьому в цій системі 
здійснюється зв’язок ресурсного забезпечення 
бюджетної організації з підсумками її діяль-
ності. Тому для реалізації аудиту ефективності 
потрібна адекватна сучасним вимогам система 
обліку, яка містить параметри звітності органів 
влади про ефективне витрачання державних 
ресурсів, а також об’єктивні умови переходу 
до аудиту ефективності (правова база, наді-
лення окремими правами і повноваженнями 
контрольних органів, наявність методичного 
забезпечення і кваліфікованих фахівців). 

Варто зазначити, що під час розроблення 
конкретних заходів зі створення можливостей 

використання аудиту ефективності виникають 
причини, що стримують його запровадження, 
до яких належать: 

– наявність значного обсягу фінансових 
порушень, нецільового, напівкримінального 
використання коштів, що зумовлює необхід-
ність вирішення насамперед саме цих про-
блем; 

– відсутність законодавчо відпрацьованої 
системи державного фінансового контролю 
з чітким визначенням функцій і повноважень 
органів контролю; 

– обмеження в законодавчо-правовому 
плані функцій Рахункової палати, тобто її 
участі в реалізації аудиту ефективності. 

Сьогодні у практиці контрольної діяль-
ності переважно здійснюється процес вияв-
лення порушень та значно менше уваги при-
діляється оцінці ефективності використання 
коштів. Це означає, що аудиторські перевірки 
незалежно від підходів повинні бути орієн-
товані на те, щоби здійснювати потенційний 
вплив на діяльність організацій або вико-
ристання ресурсів. Аудит, який не відповідає 
на питання «що робити?», сьогодні стає все 
менш затребуваним. Завдання орієнтова-
ного на ефективність аудиту головним чином 
полягає в оцінці результатів, досягнутих щодо 
планів.

В аудиті ефективності можна виділити два 
основних напрями: 

1. Аудит ефективності використання дер-
жавних ресурсів, об’єктом якого є вся сфера 
державних ресурсів – від майна та природних 
ресурсів до державного бюджету. 

2. Аудит ефективності витрачання бюджет-
них коштів, державного бюджету, бюджету 
суб’єктів господарювання, муніципальних 
бюджетів. 

Зазначимо, що базова класифікація видів 
аудиту ефективності надана Міжнародною 
організацією вищих органів контролю держав-
них фінансів (INTOSAI). До них належить:

– аудит ефективності економічної діяль-
ності адміністрації, досягнутої завдяки засто-
суванню ефективних адміністративних прин-
ципів, практики та політики управління;

– аудит продуктивності використання тру-
дових, фінансових та інших ресурсів, вклю-
чаючи дослідження систем інформації, 
результатів виробничої діяльності, стану вну-
трішнього контролю та їх моніторинг, а також 
оцінку заходів, вжитих об’єктом аудиту для 
усунення виявлених недоліків;

– аудит результативності діяльності щодо 
встановлення ступеня досягнення об’єктом 
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аудиту цілей, а також перевірка фактичних 
наслідків і результатів діяльності порівняно із 
запланованими [8].

Варто зазначити, що суб’єктами аудиту 
ефективності в Україні є органи, які займа-
ються завданнями проведення аудиту ефек-
тивності, тобто державні органи, наділені 
відповідними повноваженнями, а також під-
контрольні суб’єкти – розпорядники бюджет-
них коштів, відповідальні виконавці державно-
бюджетних програм. Так, в Україні органами, 
на які покладено повноваження здійснювати 
аудит ефективності, є Рахункова палата Укра-
їни та Державна аудиторська служба.

Зазначимо, що особливим різновидом 
аудиту ефективності є аудит ефективності 
витрачання коштів державного бюджету, 
який орієнтований на активізацію контролю 
за бюджетним процесом на стадії розподілу 
і доведення державних коштів до їх спожива-
чів, а також на оцінку ефективності, доціль-
ності та результативності бюджетних витрат. 
Таким чином, забезпечується контроль за 
прийняттям економічних рішень (окремими 
аспектами фінансової економічної політики) з 
позиції їхньої результативності. 

З огляду на актуальність цієї проблеми в 
умовах певної напруженості з фінансуванням 
багатьох важливих статей бюджету сьогодні 
основна увага повинна приділятися контролю 
ефективності бюджетних витрат, а також існує 
необхідність коригування окремих напрямів 
вказаних витрат. 

Аудит ефективності набуває все більшої 
актуальності, що пов’язано з формуванням 
передумов, які визначають трансформації 
відносин у сфері використання державних 
ресурсів. Зокрема, мова йде про те, що: 

– підвищується відповідальність за витра-
чання державних коштів, їх цілеспрямоване, 
кваліфіковане, економічне та ефективне 
використання; 

– відповідальність за використання дер-
жавних ресурсів стає все більш реальною, 
посилюються вимоги до виконання законо-
давчо-правових норм у регулюванні ресурсно-
майнових відносин; 

– контроль ефективності використання 
державних коштів повинен мати високий 
рівень незалежності, оскільки це є передумо-
вою його достовірності та результативності. 

Структурно аудит ефективності в системі 
державного фінансового контролю містить 
аудит ефективності бюджетного процесу зага-
лом і аудит ефективності бюджетних витрат 
за конкретними статтями. 

Функціонально аудит ефективності роз-
ширює межі традиційного контролю та обліку 
щодо загальних оцінок формального спря-
мування фінансових коштів з орієнтацією на 
контроль за досягненням конкретних цілей 
під час їх витрачання. Цей вид контролю має 
ширші завдання порівняно з аудиторськими 
перевірками правильності витрачання коштів, 
економії та результативності витрат. Він також 
може передбачати контроль фінансової звіт-
ності та правильного використання ресурсів. 
На практиці завдання аудиту ефективності 
можуть містити кілька взаємопов’язаних еле-
ментів або мати конкретну спрямованість, 
наприклад, аудит результативності окремої 
статті витрат.

Тобто завданням аудиту ефективності є не 
тільки суто аудиторська перевірка та аналіз 
результатів, але і стратегічний аналізу витрат, 
що дасть можливість здійснити рекомендації 
щодо управління державним майном за допо-
могою проведення аудиторських перевірок 
ефективності діяльності. Маючи можливість 
аналізувати різні аспекти роботи державного 
сектору економіки, аудит ефективності дає 
змогу визначити найкращі методи практичної 
роботи. 

Варто зазначити, що результати проведе-
ного аудиту ефективності діяльності можуть 
відображатися не тільки у вигляді звіту, але і в 
інших формах, наприклад, у вигляді рекомен-
дацій щодо впровадження найкращих мето-
дів практичної роботи. Аналіз сучасної сис-
теми державного фінансового контролю дає 
змогу дійти висновку про те, що спроби оцінки 
ефективності використання коштів носять 
фрагментарний характер. Це зумовлено 
складними умовами в економіці країни і про-
цесами бюджетного регулювання. Ці труднощі 
пов’язані з тим, що пріоритетною поки що є не 
оцінка ефективності витрачання коштів, а про-
цес розподілу ресурсів, реальність доведення 
їх до споживачів, недопущення процесів їх 
розкрадання та кримінального використання. 

Висновки з цього дослідження. Можна 
стверджувати, що зі введенням в практику 
аудиту ефективності система державного 
фінансового контролю виходить на новий 
прогресивний етап розвитку контрольної 
діяльності, який більшою мірою відповідає 
цивілізованим економічним відносинам на 
ринку. Цей етап пов’язаний з такими тенден-
ціями, як: 

– інтеграція різних видів контролю та 
аудиту, які б досягали головної мети – ефек-
тивності функціонування державної влади та 
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її основного інструменту – бюджету; 
– посилення аудиту владних держав-

них структур, які мають повноваження щодо 
витрачання державних коштів, включаючи 
витрати на їхнє власне функціонування; 

– використання нових інструментів та 
методів із застосуванням інформаційних тех-
нологій; 

– підвищення рівня компетенції аудиторів; 
– впровадження нових методологій оцінки 

рівня ефективності економічної діяльності.
Отже, ефективність є лише одним із 

результативних показників, які якісно та кіль-
кісно характеризують виконання бюджетної 

програми, підтверджуються статистичною, 
бухгалтерською та іншою звітністю і дають 
змогу оцінити використання коштів на вико-
нання бюджетної програми. Тобто за допо-
могою аудиту ефективності можна визна-
чити ефективність використання бюджетних 
коштів, ефективність використання програми 
та найефективніші бюджетні програми. Усі 
учасники бюджетного процесу мають праг-
нути досягнення запланованих цілей за 
залучення мінімального обсягу бюджетних 
коштів та досягнення максимального резуль-
тату у використанні визначеного бюджетом 
обсягу коштів.
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Франчайзингові відносини у туристичному бізнесі: 
обліково-контрольний аспект

Шевчук Є.О.
аспірантка кафедри фінансового аудиту

Київського національного торговельно-економічного університету

На підставі визначення рівня застосування франчайзингової моделі ведення бізнесу в Україні, а також 
аналізу поглядів науковців щодо сутності та переваг франчайзингу встановлено, що останній варто розгляда-
ти як ділове партнерство. Встановлені переваги франчайзингу, у тому числі для туристичного бізнесу, а також 
визначені особливості створення та функціонування франчайзингової туристичної мережі. Визначені вимоги 
до системи бухгалтерського обліку, побудова якої даватиме необхідну інформацію для контролю зобов’язань 
франчайзі – туристичних агенцій.

Ключові слова: франчайзинг, франшиза, ділове партнерство, франчайзингова туристична мережа, бух-
галтерський облік, контроль.

Шевчук Е.А. ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ: УЧЕТНО-КОНТРОЛЬ-
НЫЙ АСПЕКТ

На основании определения уровня использования франчайзинговой модели ведения бизнеса в Украине, 
а также анализа взглядов ученых на сущность и преимущества франчайзинга установлено, что последний 
нужно рассматривать как деловое партнерство. Определены преимущества франчайзинга, в том числе для 
туристического бизнеса. Также определены особенности создания и функционирования франчайзинговой 
туристической сети. Определены требования к системе бухгалтерского учета, построение которой предоста-
вит нужную информацию для контроля обязательств франчайзи – туристических агенств. 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, деловое партнерство, франчайзинговая туристическая сеть, 
бухгалтерский учет, контроль.

Shevchuk E.O. FRANCHISING PARTNERSHIP IN THE TOURISM BUSINESS: ACCOUNTING-CONTROL  
ASPECT

On the basis of determining the level of the usage of the franchising model of doing business in Ukraine, and 
also the analysis of scientific views about the essence and benefits of franchising, being identified that the last one 
should be considered as the business partnership. Established advantages of the franchising, including the tourism 
business, and also identified features of creating and functioning of the franchising tourism network. Defined the 
requirements for the system of the accounting, its formation will give all necessary information for monitoring the 
obligations of the franchise tourism network.  

Keywords:  franchising, franchise, Business Partnership, franchising tourism network, accounting, monitoring.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток будь-якої галузі економіки 
супроводжується конкуренцією, пошуком 
кращих умов існування, зростанням рівня 
фінансової капіталізації або банкрутства. 
Зростання невизначеності економічного та 
політичного зовнішнього середовища безпо-
середньо підвищує ступінь ризику будь-якої 
підприємницької діяльності, і туристична 
діяльність не є винятком. Все це є поштовхом 
для змін, які породжують нові форми ведення 
бізнесу. Однією з найпопулярніших у багатьох 
галузях економіки світу форм ведення біз-
несу є франчайзинг. Розвиток франчайзингу 
змінює умови функціонування суб’єктів гос-
подарювання, зумовлює необхідність реорга-
нізовувати господарські процеси, генерувати 
нові знання і впроваджувати їх у господарську 
діяльність. 

Франчайзингові відносини в туристичному 
бізнесі як форма ділового партнерства спри-
яють формуванню, збереженню і зміцненню 
конкурентних переваг, забезпеченню стійкого 
розвитку, дають змогу подовжити життєвий 
цикл, а також знизити ризики господарської 
діяльності.

Зазначені переваги стають беззапере-
чними лише за умови налагодження інфор-
маційного обміну, обліку і контролю наслідків 
функціонування суб’єктів франчайзингових 
відносин.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Протягом останнього часу теоретичні та 
прикладні аспекти розвитку франчайзингу 
як форми співпраці, у тому числі в туризмі, 
досліджувалися багатьма вченими, такими 
як С. Фільчашкіна [2], В. Вудвуд, А. Білоус [4], 
Е. Мороз, О. Токарчук [5], О. Корольчук [6], БУ

ХГ
А

Л
ТЕ

РС
ЬК

И
Й

 О
БЛ

ІК
, 

А
Н

А
Л

ІЗ
 Т

А
 А

УД
И

Т



833

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

В. Босовська [12], С. Мельниченко, Т. Ткачук 
[13], Т. Григоренко [14], Н. Гайванович [15],  
Ю. Петруля, О. Трушенко [16] та інші.

Завдяки проведеним дослідженням було 
вдосконалено категоріальний апарат фран-
чайзингу, визначено його особливості та пере-
ваги для окремих суб’єктів господарювання 
та економічної системи загалом, конкрети-
зовано механізм взаємодії франчайзерів та 
франчайзі тощо.

Водночас необхідно зазначити, що питання 
ділового партнерства за франчайзингом у 
туристичному бізнесі потребує подальшого 
наукового дослідження. Зокрема, недостат-
ньо вивченими залишаються питання оцінки 
ефективності та доцільності використання 
франчайзингової форми співпраці в турис-
тичному бізнесі, які можна розв’язати завдяки 
налагодженню систем обліку та контролю 
всередині мережі.

Питання обліку та контролю в туристич-
ному бізнесі досліджували О.М. Гончаренко 
(облік собівартості туристичного продукту), 
А.В. Мельнікова (внутрішній контроль ризи-
ків діяльності туристичних підприємств), 
Т.С. Осадча (організація обліку і контролю 
діяльності суб’єктів сільського зеленого 
туризму), однак дослідження особливостей 
обліку та контролю діяльності на засадах діло-
вого партнерства або франчайзингу не було 
проведено. Найбільшої актуальності набува-
ють питання обліку та контролю розрахунків 
між суб’єктами франчайзингової туристичної 
мережі, а також контролю інших фінансових 
та нефінансових зобов’язань, своєчасне та 
повне виконання яких гарантує фінансову 
стабільність туристичної мережі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення рівня 
розвитку франчайзингу в реальному секторі 
національної економіки України та переваг 
його застосування; організаційних аспектів 
ділового партнерства суб’єктів франчайзин-
гової туристичної мережі; вимог до системи 
бухгалтерського обліку, побудова якої нада-
ватиме необхідну інформацію для контролю 
зобов’язань франчайзі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Франчайзинг є однією з найсучасні-
ших моделей організації та здійснення підпри-
ємницької діяльності, адже ведення бізнесу 
за франчайзингом вирішує низку актуальних 
проблем малого бізнесу, головними з яких 
є брак коштів, часу, кадрів, невизначеність і 
невпевненість в власному бізнесі, економічна 
нестабільність тощо.

Досвід застосування різних моделей орга-
нізації бізнесу засвідчив, що поширення фран-
чайзингу на будь-які сфери підприємницької 
діяльності сприяє швидкій адаптації бізнесу 
до будь-якої економічної ситуації в країні. 

Згідно з даними Звіту Комерційної служби 
США «Загальний огляд сектору франчайзингу 
і його показники на основі анкетування» [1] в 
Україні в 2015 р. функціонувало 565 франчай-
зерів, із них 431 компанія – це відомі та фінан-
сово стійкі підприємства (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість франчайзерів в Україні  
у 2001–2015 рр.

Джерело: побудовано за інформацією [1]

Згідно з рис. 1 із 2009 р. спостерігається 
стабільний позитивний темп росту кількості 
франшиз. Навіть економічна та політична 
криза 2014 р. мала позитивний вплив на 
франчайзинг загалом. Компанії удосконалили 
свої бізнес-процеси, а франчайзинг проявив 
себе найкращою моделлю пристосування біз-
несу до економічної та політичної нестабіль-
ності в країні.

Варто звернути увагу на те, що порівняно з 
2013 р. у 2014 р. кількість франчайзерів змен-
шилась, проте кількість франчайзі зросла. Це 
свідчить про те, що франчайзинг розгляда-
ється як надійний спосіб зниження операцій-
них ризиків та збільшення шансів виживання 
підприємств у довгостроковій перспективі, 
оскільки через п’ять років роботи з вітчизняного 
ринку виходять лише 8% франчайзингових 
компаній. Українські франшизи контролюють 
66% ринку франшиз (рис. 2). Інші 34% контр-
олюють закордонні франшизи – переважно 
компанії з Європи, Китаю, Росії та США. 

Статистичні дані дають підстави конста-
тувати, що з усіх українських підприємств 
77%  приватного бізнесу йде з вітчизняного 
ринку після 7 років роботи, а після 10 років 
виживає і функціонує лише 18%. У підпри-
ємств, що ведуть бізнес за франчайзингом, ці 
показники набагато кращі – лише 8% залиша-
ють ринок через 5 років, а 90% працюють далі 
після 10 років.
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Однак за такого стрімкого розвитку фран-
чайзингу в реальному секторі національної 
економіки України залишаються невиріше-
ними його теоретичні положення та норма-
тивно-правова регламентація.

Варто зазначити, що професійні організа-
ції різних країн світу трактують франчайзинг, 
виходячи з реальних і практичних позицій та 
умов його існування. Відповідно, якщо ото-
тожнювати франчайзинг із франшизою, то він 
звужується до цілей і завдань маркетингу і 
трактується як система побудови мережевого 
бізнесу. 

Певного узгодження у трактуванні поняття 
«франчайзинг» серед науковців також не спо-
стерігається. Так, на думку С.А. Фильчаш-
киної, франчайзинг – це форма маркетингу 
або розподілу товарів, за якого ведуча ком-
панія надає іншим компаніям право робити 
бізнес із певними обмеженнями протягом 
певного періоду у визначеному місці. Угодою 
франчайзер (велика батьківська компанія) 
зобов’язується забезпечувати малу фірму 
або бізнесмена своїми товарами, реальними 
послугами, відпрацьованими технологіями. За 
це дочірня фірма франчайзі зобов’язується, 
як правило, надавати компанії-франчайзеру 
послуги менеджменту та маркетингу з ураху-
ванням місцевих умов, а також інвестувати у 
компанію певну частину свого капіталу. Фран-
чайзі також зобов’язується мати ділові кон-
такти винятково з компанією-франчайзером 
і вести бізнес відповідно до її розпоряджень. 
Таким чином, на думку С.А. Фильчашкиної, 
франчайзинг являє собою гібридну форму 
взаємодії великого і малого підприємництва. 
Франчайзер при цьому здатний досягти глиб-
шого проникнення на ринок послуг і товарів з 
мінімальними інвестиціями, тоді як франчайзі 
має змогу розпочати свою підприємницьку 
діяльність із меншим ризиком. Франчайзер 
також у результаті накопиченого досвіду допо-
магає уникати багатьох помилок, які спричи-
няють невдачі у бізнесі [2, с. 43]. А.В. Цират 
та Е.А. Кривонос трактують франчайзинг як 

підприємницьку діяльність, згідно з якою на 
договірній основі одна сторона (франчайзер) 
передає другій (франчайзі) за винагороду на 
визначений строк або без зазначення такого 
право використання торговельної марки, 
знаку обслуговування; фірмового (торгового) 
найменування; послуг; технологічного про-
цесу; ноу-хау; комерційної інформації [3]. 
В.В. Вудвуд вважає, що франчайзинг – це 
метод побудови мережі бізнесу, за якого всі 
її учасники працюють під однією торговель-
ною маркою і за загальною системою. Це дає 
можливість бути незалежним підприємцем і 
при цьому користуватися всіма перевагами 
ефекту масштабу і великого гравця на ринку [4].

Франчайзинг як новий економічний меха-
нізм є своєрідним симбіозом малого і великого 
бізнесу. Таке поєднання великого і малого біз-
несу – це союз, де, з одного боку, присутня 
енергія і зобов’язання окремого підприємця, а 
з іншого – є ресурси, комерційна сила і вели-
чезний досвід великої компанії [5]. Іншої пози-
ції дотримується О.П. Корольчук, на думку 
якого франчайзинг – це така організація біз-
несу, за якої компанія (франчайзер) передає 
незалежній людині або компанії (франчайзі) 
право на продаж продукту або послуги цієї 
компанії. Франчайзі зобов’язані продавати 
цей продукт або послуги з дотриманням зако-
нів і правил ведення бізнесу, встановлених 
франчайзером. В обмін на дотримання всіх 
цих правил франчайзі отримує дозвіл вико-
ристовувати ім’я компанії, її репутацію, про-
дукт і послуги, маркетингові технології, екс-
пертизу і механізми підтримки. Франчайзі, 
щоб отримати такі права, робить перший вне-
сок франчайзеру, а потім виплачує щомісячні 
внески [6, с. 12].

На думку М. Мендельсона [7], франчай-
зинг варто розглядати як метод продажу това-
рів та послуг, застосування якого є практично 
безмежним. За таких обставин автор праці 
[7] вважає франчайзинг пільговим підприєм-
ництвом [7] із низкою переваг, зумовлених 
набуттям права на тимчасове використання 
нематеріальних активів франчайзера. 

Я. Мюррей звертає увагу на правові аспекти 
франчайзингу і розглядає останній як певний 
формат, комплекс прав та обов’язків – пакет, 
який франчайзер продає власнику франшизи 
[8]. Автор характеризує франшизу як випро-
бувану бізнес-систему, що повинна дублюва-
тися франчайзі.

Деякі науковці визначають франчайзинг 
як договір, згідно з яким виробник чи одно-
осібний розповсюджувач товарів чи послуг, 

374
66%

191
34% Вітчизняни франшизи 

Іноземні франшизи 

Рис. 2. Структура франшиз в Україні  
за 2015 рік

Джерело: побудовано за інформацією [1]
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захищених товарним знаком, надає виняткові 
права на поширення на певній території своєї 
продукції незалежним роздрібним продавцям 
в обмін на одержання від них роялті та збере-
ження технології виробничих операцій [9].

Якщо узагальнити наведені погляди нау-
ковців щодо економіко-правового змісту фран-
чайзингу, то виникають підстави щодо визна-
ння франчайзингу моделлю ведення бізнесу з 
чітким дотриманням принципів ділового парт-
нерства, застосування якої дає змогу підпри-
ємцю розширюватися за рахунок коштів своїх 
партнерів-франчайзі, розв’язуючи проблему 
нестачі коштів на відкриття нових об’єктів, що 
є актуальним для сфери малого підприємни-
цтва.

Ще однією перевагою є те, що питання 
управління об’єктами на відстані вирішується 
автоматично. У мотивації франчайзі сумніва-
тися не доводиться, адже він вкладає в ком-
панію свої власні кошти і його дохід безпосе-
редньо залежить від отриманого прибутку. Це 
означає, що франчайзі буде сам дотримува-
тися і контролювати дотримання всіх стандар-
тів ведення бізнесу своїми співробітниками.

Також важливими перевагами ділового 
партнерства у формі франчайзингу є:

– уникнення проблем із національним гос-
подарським та податковим законодавством 
у разі поширення бізнесу на ринок товарів, 
робіт та послуг інших країн;

– мінімізація трансакційних та операційних 
витрат під час розширення бізнесу на пошук 
і підбір місця/приміщення, переговори про 
оренду, фінансування, набір і навчання пер-
соналу тощо.

Туристичний бізнес, аналізуючи всі недо-
ліки та переваги франчайзингової моделі 
ведення бізнесу, почав використовувати та 
пристосовувати цю модель співпраці в Укра-
їні на початку ХХІ ст., коли створюються перші 
туристичні мережі. Термін «мережа» стосу-
ється групи середніх фірм, які взаємодіють 
для досягнення загальних цілей, доповнюючи 
одна одну і спеціалізуючись для подолання 
спільних проблем, досягнення колективної 
ефективності і захоплення нових ринків [10]. 

Ми поділяємо позицію авторів праці [13] 
та вважаємо, що під мережею варто розуміти 
сукупність бізнес-одиниць із певними вну-
трішніми зв’язками, спільними параметрами 
та характеристиками, що мають єдиний центр 
стратегічного управління та механізм функці-
онування.

Мережева форма організації бізнесу є 
характерною, гнучкою, ефективною, конку-

рентною для туристичного бізнесу. Туристичні 
агентства, які представляють малий та серед-
ній бізнес, разом із туристичними операто-
рами об’єднуються для підвищення конкурен-
тоспроможності та захоплення нових ринків. 
Мережа – добровільне об’єднання, що перед-
бачає співробітництво учасників мережі на 
підставі конкретних угод. Туристичні мережі 
здійснюють свою діяльність «на підставі від-
носин власності/оренди, франчайзингу або 
управління за контрактом» [12]. 

Проведене дослідження вітчизняного 
ринку туристичних послуг дає підстави ствер-
джувати, що франчайзинг є одним із різнови-
дів мережевих форм організації туристичного 
бізнесу, який дає змогу зберегти певну фінан-
сову стабільність та сприяє подовженню жит-
тєвого циклу бізнес-одиниці. Чимало турис-
тичних операторів, створюючи свою власну 
мережу, зіткнулися з проблемою розвитку 
мережі власних філіалів, із такими склад-
нощами, як адміністративні бар’єри, пошук 
фахівців, зростання витрат, особливості міс-
цевого ринку, проблема контролю та розвитку 
після відкриття туристичного агентства. 

Мінімізувати ускладнення щодо започат-
кування підприємницької діяльності у галузі 
туризму може система франчайзингу, а 
саме франчайзингова мережа туристичних 
агентств. Сутність бізнес-процесу в форматі 
франчайзингу чітко формалізує відносини 
між учасниками туристичної мережі. Фран-
чайзер реалізує франшизу вже створеному 
підприємству – туристичному агентству – від-
повідно до вимог законодавства. Він вже має 
свою команду менеджерів, самостійно обрав 
конкурентне територіальне розташування та 
оцінив місцевий ринок. Франчайзі за певну 
плату взамін отримує розрекламований 
бренд, допомогу в оформленні офісу, додат-
кові тренінги для персоналу, відпрацьовану 
технологію реалізації туристичного продукту, 
збільшену комісійну винагороду від туристич-
них операторів 

На думку авторів публікації [13], франчай-
зингова мережа туристичних підприємств – це 
сукупність туристичних підприємств одного 
відомого бренду, діяльність яких спрямована 
на збільшення території збуту туристичних 
товарів та послуг, отримання додаткових 
фінансових надходжень, розширення гео-
графії присутності (популяризація та впіз-
наваність бренду серед інших споживачів), 
зміцнення конкурентоспроможних позицій на 
ринках, що вже існують, та завоювання нових 
на умовах, визначених договором франчай-
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зингу [13, с. 32]. Зазначена позиція дає певні 
підстави для ототожнення понять «турис-
тична мережа» і «франчайзингова мережа 
туристичних підприємств» як форми діло-
вого партнерства з ознаками франчайзингу, 
де суб’єкти (учасники) зберігають юридичну 
самостійність і господарську незалежність та 
отримують постійну підтримку у веденні біз-
несу. 

Аналіз публікацій авторів, що досліджу-
вали питання організації підприємницької 
діяльності у галузі туризму, а також інших 
інформаційних джерел засвідчив існування 
різних поглядів щодо трактування дефініції 
«франчайзингова мережа» [3; 6; 13; 14; 15; 
16; 17; 18].

Деякі науковці, такі як С. Мельниченко, 
Т. Ткачук [13], Т. Григоренко [14], виділя-
ють франчайзингову мережу як сукупність 
суб’єктів господарювання. Якщо під сукуп-
ністю розуміти однорідні елементи (суб’єкти 
господарювання), що мають єдину якісну 
основу (сфера діяльності), але різняться 
між собою певними ознаками (правовий ста-
тус господарювання суб’єкта), то франчай-
зингову мережу можна вважати сукупністю 
суб’єктів господарювання. Якщо за основу 
брати поняття «мережа», то мережа – це 
об’єднання однорідних об’єктів (однорідність 
становить галузь господарства), яке визна-
чає (формує) правила поведінки всередині 
(умови франчайзингу) і ззовні мережі. Згідно 
з цим сама мережа (об’єднання) створює пра-
вила, а не франчайзинг диктує умови співп-
раці. Тут варто звернути увагу на твердження 
Н.В. Гайванович, згідно з яким франчайзин-
гова мережа не є традиційним партнерством 
мережі, оскільки не мережа встановлює 
правила, а франчайзер – власник ідеї біз-
несу [15]. Важко погодитись із твердженням 
А. Цирата і Є. Кривоноса [3], що франчай-
зингова мережа «повинна мати мінімум два 
суб’єкти», тобто наявність франчайзера 
(1-й суб’єкт) і одного франчайзі (2-й суб’єкт). 
На нашу думку, ця позиція є хибною, адже 
франчайзингову мережу будує франчайзер, 
а оскільки мережа – це об’єднання однорід-
них об’єктів, то за таких умов повинно бути 
як мінімум два франчайзі. Доречним є вклю-
чення у зміст дефініції «франчайзингова 
мережа» поняття партнерства, оскільки саме 
особливості франчайзингу (умов партнер-
ства) і визначають франчайзингову мережу 
як таку, де партнерство є формою органі-
зації бізнесу за франчайзинговою бізнес-
моделлю. 

Зазначені особливості зумовлюють необ-
хідність здійснення контролю з боку фран-
чайзера за діяльністю франчайзі, які реалі-
зують турпродукт під брендом франчайзера. 
Такий контроль можливий завдяки налаго-
дженню підсистеми бухгалтерського обліку 
франчайзингової туристичної мережі, яка 
надаватиме франчайзеру достовірну інфор-
мацію про оборот для визначення повноти 
сплати роялті; ціну продажу туристичного 
продукту франчайзера та знижки на нього 
франчайзі; розмір адміністративних витрат 
та витрат на збут.

Висновки з цього дослідження. За 
результати проведеного дослідження можна 
дійти таких висновків:

1. Показники розвитку франчайзингу в 
Україні свідчать про відсутність негативного 
досвіду застосування франчайзингу на рин-
ках України, проте не можна вважати його 
досконалим. Сучасний український франчай-
зинг знаходиться на стадії розвитку та при-
стосування до економічних, податкових, соці-
альних умов ведення бізнесу. Франчайзинг 
відсутній у правовому полі України – відсут-
ній у законодавстві глосарій франчайзингу, 
який давав би можливість спілкуватися про-
фесійно не лише на ринках України, а й за її 
межами зі власниками зарубіжних франшиз 
та пропонувати вітчизняні франшизи на між-
народному рівні. 

2. Аналіз економіко-правового змісту 
наукових та практичних аспектів франчай-
зингу дає підстави визнавати його моделлю 
ведення бізнесу з чітким дотриманням прин-
ципів ділового партнерства, застосування 
якої дає змогу підприємцю розширюватися 
за рахунок коштів своїх партнерів-франчайзі, 
розв’язуючи проблему нестачі коштів на від-
криття нових об’єктів, що є актуальним для 
сфери малого підприємництва.

3. Головними перевагами франчайзингу 
варто вважати уникнення проблем із націо-
нальним господарським та податковим зако-
нодавством у разі поширення бізнесу на ринок 
товарів, робіт та послуг інших країн; мініміза-
цію трансакційних та операційних витрат.

4. Дослідження вітчизняного ринку турис-
тичних послуг дає підстави стверджувати, що 
франчайзинг є одним із різновидів мережевих 
форм організації туристичного бізнесу, який 
дає змогу зберегти певну фінансову стабіль-
ність та сприяє подовженню життєвого циклу 
бізнес-одиниці.

5. Дослідження понять «мережева форма 
організація бізнесу», «франчайзингова 
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мережа» дало підстави дійти висновку, що 
франчайзингова мережа туристичних підпри-
ємств – це партнерство суб’єктів туристич-
ного ринку, добровільно об’єднаних під одним 

туристичним брендом на умовах франчай-
зингу, з метою розширення географії збуту, 
отримання конкурентних переваг та додатко-
вих фінансових надходжень.
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Інформація про витрати підприємства, що надається керівництву, впливає на прийняття подальших управ-
лінських рішень. Облік та розподіл загальновиробничих витрат являють собою складний процес. Саме тому 
правильний підхід до обліку загальновиробничих витрат та вибір необхідної бази їх розподілу є важливою 
умовою ефективного функціонування кожного виробничого підприємства. У статті досліджено особливості 
обліку та проблему складності вибору бази розподілу загальновиробничих витрат.

Ключові слова: загальновиробничі витрати, облік, розподіл, постійні витрати, змінні витрати, база розпо-
ділу.

Шинкаренко Д.В., Осадча Г.Г. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ РАСХОДОВ

Информация о расходах предприятия, которая предоставляется руководству, влияет на принятие даль-
нейших управленческих решений. Учет и распределение общепроизводственных расходов представляют 
собой сложный процесс. Именно поэтому правильный подход к учету общепроизводственных расходов и 
выбор необходимой базы их распределения – важное условие эффективного функционирования каждого 
производственного предприятия.

В статье исследованы особенности учета и проблема сложности выбора базы распределения общепро-
изводственных расходов.

Ключевые слова: общепроизводственные расходы, учет, распределение, постоянные расходы, пере-
менные расходы, база распределения.

Shynkarenko D.V., Osadcha G.G. FEATURES OF ACCOUNTING AND DISTRIBUTION OF OVERHEAD COSTS
The information about costs provided to management influences further managerial decision making. Accounting 

and distribution of overhead costs is a complex process. That is why the correct approach to accounting of over-
head costs and the choice of necessary base of its distribution – important condition of effective functioning of each 
manufacturing enterprise. The article examines the features of accounting and the problem of the choice of base of 
distribution of overhead costs.

Keywords:  overhead costs, accounting, distribution, fixed costs, variable costs, base of distribution.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Формування, облік та розподіл 
загальновиробничих витрат являють собою 
складний процес та займають важливе місце 
у процесі діяльності підприємства, що займа-
ється виробництвом продукції (виконанням 
робіт, наданням послуг). 

Правильно надана інформація про витрати 
підприємства впливає на прийняття подаль-
ших управлінських рішень, визначення фінан-
сових результатів діяльності підприємства. 
Так, дані про виробничі витрати (в тому числі 
загальновиробничі) є основним джерелом 
виявлення резервів зниження собівартості 
продукції (робіт, послуг) та підвищення рен-
табельності підприємства шляхом постійного 

і безперервного контролю за матеріальними, 
трудовими та фінансовими ресурсами. 

Саме тому раціональний підхід до обліку 
загальновиробничих витрат, вибір правиль-
ного методу обліку та бази розподілу загально-
виробничих витрат є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання обліку та розподілу загальнови-
робничих витрат підприємства розглядали у 
своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних 
вчених-економістів, таких як Ф.Ф. Бутинець 
С.Ф. Голов, К. Друрі, В.І. Єфіменко, Є.В. Мних, 
Ю.І. Осадчий, В.Ф. Палій, О.Ю. Редька, 
Дж. Г. Сігел, Дж. К. Шим. Особливу увагу цій 
проблемі приділяли Дж. Г. Хелкам, Д.Т. Декос-
тер, Е.Л. Шайфер і М.Т. Зібел. Вони запропо-БУ
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нували свої можливі варіанти баз розподілу 
загальновиробничих витрат. Незважаючи на 
велику кількість роботи, що вже була здій-
снена провідними вченими, варто зазначити, 
що це питання розкрите не повністю і потре-
бує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження та 
повне розкриття питання обліку та розпо-
ділу загальновиробничих витрат, вирішення 
проблеми щодо складності вибору найбільш 
раціонального методу обліку та бази розпо-
ділу загальновиробничих витрат.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Витрати від операційної діяльності 
відповідно до П(с)БО 16 «Витрати» містять 
виробничі витрати. Виробничими вважаються 
витрати, що були понесені на виготовлення 
продукції (робіт, послуг). Ці витрати поділяють 
на прямі та непрямі. Непрямими є витрати, 
які не можна прямо віднести до того чи іншого 
виду продукції. Саме ці витрати вважаються 
загальновиробничими.

Дослідження загальновиробничих витрат 
(далі – ЗВВ) необхідно розпочати з визначення 
їхньої економічної сутності. Варто зазначити, 
що чіткого визначення загальновиробни-
чих витрат у П(с)БО16 «Витрати» немає. Це  
П(с)БО лише визначає склад загальновироб-
ничих витрат. Тому пропонуємо розглянути, як 
визначають це поняття різні автори та вчені-
економісти. 

Так, Т. Войтенко і Н. Вороная вважають, що 
виробничі витрати на організацію виробни-
цтва і управління цехами, дільницями, відді-
леннями, бригадами та іншими підрозділами 
основного і допоміжного виробництв, а також 
витрати на утримання та експлуатацію машин 
і обладнання, інші витрати, пов’язані з проце-
сом виробництва, що не можуть бути відне-
сені безпосередньо до конкретного об’єкта 
витрат, називають загальновиробничими 
витратами [1, с. 130]. 

М.С. Пушкар визначає ЗВВ як «витрати на 
обслуговування роботи цехів основного і допо-
міжного виробництва та управління ними, а 
також витрати на організацію та координацію 
виробничого процесу в них» [2, с. 330]. 

В.О. Ластовецький загальновиробничими 
(накладними) вважає ті витрати, які не нале-
жать до основних витрат, зумовлених техно-
логією виробництва; тих, які формують техно-
логічну вартість (собівартість) продукції (робіт, 
послуг), – витрати на технологічні матеріали, 
робочу силу і на експлуатацію засобів праці 
[3, с. 78].

Узагальнюючи думки цих авторів, можна 
дійти висновку, що загальновиробничі 
витрати – це витрати підрозділів, цехів, діль-
ниць, бригад, відділень на організацію про-
цесу виробництва та управління ним, витрати 
на утримання й експлуатацію машин та 
обладнання, будівель і споруд загальнови-
робничого призначення, які не можна прямо 
віднести на конкретний об’єкт витрат.

Під час планування та обліку загально-
виробничих витрат їх поділяють на постійні 
і змінні. Відповідно до П(с)БО16 «Витрати» 
підприємствам надано право самостійно 
встановлювати перелік та склад постійних і 
змінних загальновиробничих витрат [4]. Ця 
інформація повинна бути документально 
зафіксована, а саме відображена в наказі про 
обліку політику підприємства.

Так, постійними вважаються такі загально-
виробничі витрати, які залишаються незмін-
ними (сталими) або майже незмінними за 
зміни обсягів діяльності (виробництва). І 
навпаки, змінними є такі загальновиробничі 
витрати, які змінюються прямо (або майже 
прямо) пропорційно до зміни обсягів діяль-
ності підприємства.

Для обліку як постійних, так і змінних ЗВВ 
використовується рахунок 91 «Загальнови-
робничі витрати», за дебетом якого протягом 
місяця накопичуються всі накладні виробничі 
витрати на організацію роботи та утримання 
цехів, дільниць, підрозділів, відділень, бригад 
основного та допоміжного виробництв, утри-
мання машин та обладнання тощо. Розподіл 
накопичених загальновиробничих витрат на 
окремий об’єкт витрат здійснюється за допо-
могою використання бази розподілу. Базою 
розподілу можуть бути години праці, заро-
бітна плата робітників основного виробни-
цтва, прямі витрати, обсяги діяльності підпри-
ємства.

Змінні ЗВВ визначаються за фактичними 
обліковими даними та повністю списуються 
на виробничу собівартість (списуються на 
рахунок 23 «Виробництво»).

Постійні ЗВВ розподіляються на кожний 
об’єкт витрат та списуються на 23 рахунок 
«Виробництво» в межах нормальної потуж-
ності (постійні розподілені загальновиробничі 
витрати). Загальновиробничі витрати понад 
нормальну потужність або нерозподілені 
загальновиробничі витрати одразу списуються 
на собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг) (рахунок 90 «Собівартість реалізації). 

При цьому нормальною виробничою 
потужністю варто вважати очікуваний серед-
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ній обсяг господарської діяльності підпри-
ємства, що є достатнім для обслуговування 
запланованого виробництва і можливим за 
звичайних умов діяльності підприємства про-
тягом декількох років або операційних циклів. 
Рівень нормальної виробничої потужності 
встановлюється підприємством самостійно в 
обліковій політиці.

Загальну схему розподілу загальновироб-
ничих витрат можна побачити на рисунку 1.

Цей порядок розподілу загальнови-
робничих витрат встановлений П(с)БО 16 
«Витрати».

Так, у процесі розподілу загальновиробни-
чих витрат умовно можна виділити декілька 
етапів.

I етап – полягає у розподілі всіх загально-
виробничих витрат на постійні і змінні.

Як уже зазначалося раніше, підприєм-
ство самостійно встановлює для себе пере-
лік постійних і змінних загальновиробничих 
витрат.

II етап – вибір оптимальної бази розподілу 
ЗВВ.

Кожне підприємство повинно самостійно 
обрати для себе базу розподілу з огляду на 
особливості своєї діяльності. Так, під час 
вибору тієї чи іншої бази необхідно брати 
до уваги те, що базою розподілу повинен 
бути той показник, за зміни величини якого 
найбільше змінюються загальновиробничі 
витрати.

Рис. 1. Схема розподілу загальновиробничих витрат
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Необхідно пам’ятати, що неправильний 
вибір бази розподілу приведе до того, що 
суми загальновиробничих витрат, віднесені на 
той чи інший вид продукції (роботи, послуги), 
некоректно будуть відображати фактично 
понесені витрати. 

III етап – на цьому етапі підприємство 
визначає нормальну виробничу потужність. 

З огляду на запланований обсяг основного 
виробництва підприємство самостійно визна-
чає нормальну виробничу потужність та вста-
новлює її відповідно до обраної ним кальку-
ляційної одиниці.

IV етап – визначення суми постійних і змін-
них загальновиробничих витрат за нормаль-
ної виробничої потужності підприємства.

V етап – розрахунок коефіцієнтів (норма-
тивів) розподілу постійних і змінних витрат на 
одиницю бази розподілу. 

Ці коефіцієнти розраховуються діленням 
відповідних сум постійних і змінних загаль-
новиробничих витрат (за нормальної потуж-
ності) на нормальну виробничу потужність 
підприємства.

VI етап – визначення фактичних сум постій-
них і змінних витрат.

Таблиця 1
Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат за квітень 2016 р.

№ 
п/п Показники Усього

На 
одиницю 

бази 
розподілу 
(1 маш.-

год.)

Включення загальновиробничих 
витрат

До витрат на 
виробництво 

продукції (рах. 23 
«Виробництво»), 

грн.

До собівартості 
реалізованої 

продукції (рах. 90 
«Собівартість 

реалізації), грн.

1
База розподілу нор-
мальної потужності, 
маш.-год. (т)

164

Загальновиробничі 
витрати за нор-
мальної потужності, 
грн., з них:

27 990

2 Змінні 1512

3 (ряд. 3 гр. 4 = ряд. 2 
гр. 3: ряд. 1 гр. 3) 9,220

4 Постійні 26 478

5 (ряд. 5 гр. 4 = ряд. 4 
гр. 3: ряд. 1 гр. 3) 161,451

6
База розподілу за 
фактичної потуж-
ності, маш.-год.: 
за звітний період

125

7
Фактичні загально-
виробничі витрати, 
грн., із них:

25 600

8 Змінні 1220 1220

9
Постійні усього 
(ряд. 7 гр. 3 – ряд. 8 
гр. 3)

24 380

у тому числі:

10
Постійні розподі-
лені (ряд. 6 гр. 3 х 
ряд. 5 гр. 4)

20 181 20 181

11
Постійні нерозподі-
лені (ряд. 9 гр. 3 – 
ряд. 10 гр. 3)

4199 4199

Разом 25 600 21 401 4199
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Сума постійних загальновиробничих 
витрат визначається шляхом віднімання від 
загальної суми всіх фактичних витрат (ЗВВ) 
суми змінних витрат.

VII етап – обчислення норми постійних 
витрат та їх розподіл.

Норма постійних витрат визначається 
добутком коефіцієнта розподілу постійних 
витрат на одиницю бази розподілу та фак-
тичної суми постійних загальновиробничих 
витрат. Знайдена сума витрат являє собою 
розподілені постійні загальновиробничі 
витрати та списується на виробничу собівар-
тість (рахунок 23 «Виробництво»). 

Сума постійних витрат, що є понаднормо-
вою, вважається нерозподіленими постійними 
ЗВВ, обчислюється як різниця між загальною 
сумою постійних загальновиробничих витрат 
та нормою постійних витрат і одразу відно-
ситься на собівартість реалізованої продукції 
(робіт, послуг) (рахунок 90 «Собівартість реа-
лізації»).

Розглянемо приклад розподілу загально-
виробничих витрат із використанням бази 
розподілу нормальної потужності – обсягу 
виробництва.

Приклад 1. У квітні 2016 р. на 
ДП «Коропм’ясо» було вироблено 125 т м’яса 
та м’ясопродуктів. Загальновиробничі 
витрати становили 25 600 грн., у тому числі 
змінні – 1220 грн. У 2014 р. було виготовлено 
78 т м’яса та м’ясопродуктів, у 2014 р. – 305 т, 
у 2015 р. – 109 т.

Базою розподілу є обсяг виробництва. Для 
розрахунку бази розподілу нормальної потуж-
ності було взято показники обсягів виробни-
цтва за попередні 3 роки та визначено середнє 
арифметичне значення: (78+305+109) : 3 
(табл. 1).

Отже, до виробничої собівартості м’яса 
та м’ясопродуктів включаються змінні 
загальновиробничі витрати сумою 1220 грн. 
і постійні розподілені сумою 20 181 грн. 
Решта витрат сумою 4199 грн. включаються 
до собівартості продукції, реалізованої у 
звітному періоді.

Суму загальновиробничих витрат, що 
включається до виробничої собівартості, роз-
поділяють між видами продукції. Для цього 
застосовують бази розподілу загальновироб-
ничих витрат. Розглянемо два способи роз-
поділу суми загальновиробничих витрат, що 
була визначена в таблиці 1 (приклад 2).

Приклад 2. У квітні ДП «Коропм’ясо» було 
вироблено 750 одиниць ковбаси трьох видів – 
«А» – 250 од., «Б» – 300 од., «В» – 200 од. 

Під час виробництва матеріальні витрати 
становили 75 000 грн., в тому числі на вироб-
ництво ковбаси «А» – 25 000 грн., ковбаси 
«Б» – 35 000 грн., ковбаси «В» – 15 000 грн. 
А також були здійснені витрати на оплату праці 
основного виробничого персоналу: під час 
виробництва ковбаси «А» – 8000 грн., ковбаси 
«Б» – 6500 грн., ковбаси «В» – 7000 грн. Сума 
змінних та постійних розподілених загально-
виробничих витрат становила 21 401 грн. 
(таблиця 1). Для розподілення загальнови-
робничих витрат між видами дочірнє підпри-
ємство використовує базу розподілу.

А. Прямі матеріальні витрати.
Для розподілу загальновиробничих витрат 

за прямими матеріальними витратами необ-
хідно розрахувати коефіцієнт розподілу за 
формулою:

Крозподілу ЗВВ = 
ЗВВ

База розподілу
 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,   (1)

де ЗВВ – загальновиробничі витрати,
База розподілу – загальна сума прямих 

матеріальних витрат періоду.
Так, за цією формулою коефіцієнт розпо-

ділу загальновиробничих витрат дорівнює:

Крозподілу ЗВВ = 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 0,285347.
Визначивши коефіцієнт, підприємство 

розподіляє загальновиробничі витрати між 
видами продукції. Для цього суми прямих 
матеріальних витрат за кожним видом про-
дукції необхідно помножити на коефіцієнт 
розподілу:

 – ковбаса «А»: 25 000 грн. × 0,285347 = 

7134,00 (грн.) або 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 28,54 ((грн.)/(од.));

 – ковбаса «Б»: 35 000 грн. × 0,285347 = 

9987,00 (грн.) або 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 33,29 ((грн.)/(од.));

 – ковбаса «В»: 15 000 грн. × 0,285347 = 

4280,00 (грн.) або 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 21,40 ((грн.)/(од.)).

Б. Витрати на оплату праці основного 
виробничого персоналу.

Алгоритм розрахунку коефіцієнту роз-
поділу є аналогічним, за винятком того, що 
базою розподілу є витрати на оплату праці 
основного виробничого персоналу.

Так, коефіцієнт розподілу становить:

Крозподілу ЗВВ = 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

= 0,995395.
Аналогічно загальновиробничі витрати 

розподіляються між видами ковбас:
 – ковбаса «А»: 8000 грн. × 0,995395 = 

7963,00 (грн.) або 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 31,85 ((грн.)/(од.));
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 – ковбаса «Б»: 6500 грн. × 0,995395 = 

6470,00 (грн.) або 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 21,56((грн.)/(од.));

 – ковбаса «В»: 7000 грн. × 0,995395 = 

6968,00 (грн) або 

ЗВВ
База розподілу

 

21401
75000

 

7134
250

 

9987
300

 

4280
200

 

21401
8000 + 6500 + 7000

=
21401
21500

 

7963
250

 

6470
300

 

6968
200

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = 34,84 ((грн.)/(од.)).

Так, можна побачити, що за застосу-
вання бази розподілу прямих матеріальних 
витрат найбільша сума загальновиробни-
чих витрат була віднесена на ковбасу «Б» – 
9987,00 грн., найменша сума – на ковбасу 
«В» – 4280,00 грн, а за використання бази 
розподілу витрат на оплату праці основного 
виробничого персоналу найбільше загаль-
новиробничих витрат було списано на ков-
басу «А» – 7963,00 грн., найменше – на ков-
басу «Б» – 6470,00 грн. Також із розрахунків 
видно, що загальновиробничі витрати на 
одиницю продукції також суттєво різняться 
залежно від бази розподілу.

Висновки з цього дослідження. Здій-
снивши дослідження обліку та розподілу 
загальновиробничих витрат, можна дійти 
висновків, що:

1) інформація про витрати, в тому числі 
загальновиробничі, є важливою у процесі 
прийняття управлінських рішень, а також є 
основним джерелом виявлення резервів зни-
ження собівартості продукції (робіт, послуг) та 
збільшення прибутку підприємства;

2) в обліку загальновиробничі витрати спи-
суються або на виробничу собівартість (раху-
нок 23 «Виробництво», або на собівартість 
реалізованої продукції (робіт, послуг) (раху-
нок 90 «Собівартість реалізації»);

 3) найбільші труднощі виникають у виборі 
бази розподілу загальновиробничих витрат 
та їх безпосередньому розподілі між видами 
продукції. 

Наведені у статті практичні приклади пока-
зують, як база розподілу впливає на суму 
загальновиробничих витрат, що буде відне-
сена на той чи інший вид продукції, та безпо-
середньо на собівартість продукції. Тому під 
час вибору бази розподілу необхідно врахову-
вати не лише особливості процесу виробни-
цтва, а й загалом галузь, у якій підприємство 
здійснює свою діяльність.
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Стаття присвячена актуальним питанням щодо обліку нарахування заробітної плати відповідно до змін 
законодавства, які відбулися з 1 січня 2017 року в Україні. Проаналізовано та обґрунтовано порядок нара-
хувань та утримань із заробітної плати працівників, виявлені основні переваги та недоліки, пов’язані з цим 
нововведенням.  
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Шпатиковська Т.А., Кутузов М.Р. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 
ЗАКОНОПРОЕКТА № 5130 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УКРА-
ИНЫ» В 2017 ГОДУ

В статье россмотрены актуальные вопросы по учету начисления заработной платы в соответствии с изме-
нениями законодательства, которые произошли с 1 января 2017 года в Украине. Проанализирован и обосно-
ван порядок начислений и удержаний из заработной платы работников, выявлены основные преимущества 
и недостатки, связанные с этим нововведением. 

Ключевые слова: минимальная заработная плата, налоговая социальная льгота, законодательство, 
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Shpatykovska T.A., Kutuzov M.R. THE ACCOUNT BUYOUT ACCORDANCE WITH THE DRAFT LAW №5130 
"ON AMENDMENTS TO SOME LEGISLATIVE ACTS OF UKRAINE" OF 2017 YEAR

The article is devoted to topical issues concerning payroll accounting in accordance with legislative changes that 
have occurred since January 1, 2017 in Ukraine. Analyzed and substantiated order charges and deductions from the 
wages of workers identified the main advantages and disadvantages associated with this innovation.

Keywords:  minimum wage, social tax benefit, legislation, Single Contribution, PIT.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Організація обліку праці і заробіт-
ної плати займає одне з центральних місць 
у системі організації обліку на підприємстві. 
У нових умовах господарювання найважли-
вішими завданнями організація обліку праці 
і заробітної плати є забезпечення у встанов-
лені терміни проведення розрахунків із пер-
соналом підприємства з оплати праці (нара-
хування зарплати й інших виплат, утримання і 
видача на руки), забезпечення своєчасності і 
правильності віднесення на собівартість про-
дукції (робіт, послуг) суми нарахованої заро-
бітної плати і відрахувань, збирання і групу-
вання показників із праці і заробітної плати для 
цілей оперативного керівництва і складання 
необхідної звітності, а також розрахунків із 
Пенсійним фондом. Організація обліку праці і 
заробітної плати повинна забезпечити опера-

тивний контроль за кількістю та якістю праці, 
за використанням засобів, що включаються 
до фонду заробітної плати і виплат соціаль-
ного характеру. Заробітна плата займає одне 
з основних місць серед сукупності актуальних 
проблем для суспільства. Вона є об’єктом 
дослідження економічної науки та господар-
ської практики впродовж тривалого періоду. 
Особливо актуальною ця проблема є на 
сучасному етапі розвитку економіки у зв’язку 
із посиленням конкуренції, глобалізацією біз-
несу, збільшенням підприємницьких ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Ці питання неодноразово розглядалися 
науковцями, але залишаються майже не вирі-
шеними, що зумовлює актуальність цього 
дослідження. Питанням дослідження сутності 
поняття «заробітна плата» у ринковій еко-
номіці присвячені праці всесвітньо відомих БУ
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економістів А. Сміта, С.Л. Брю, Дж. Кейнса, 
К.Р. Макконелла, К. Маркса, Дж. С. Мілля, 
Д. Рікардо. Дослідження проблем обліко-
вого відображення операцій із розрахун-
ків з оплати праці здійснюють такі вітчиз-
няні вчені-економісти, як В.Ф. Андрієнко, 
А.В. Базилюк, Д.П. Богиня, Ф.Ф. Бутинець, 
А.С. Гальчинський, В.М. Данюк, О.Ф. Зла-
топольський, М.Б. Ільченко, А.А. Калина, 
М.І. Карлін, А.М. Колот, Г.Т. Куліков, В.Д. Лагу-
тін, І.Ф. Ломанов, В.М. Новиков та ін. Всі вони 
мали за мету удосконалити облік заробітньої 
плати для того, щоб покращити становище як 
сектору бізнесу , так і населення [1].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. До основних проблем, 
які досі є невирішеними, належить неефек-
тивне зіставлення розміру прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної плати; 
збільшення податкового тягаря для підпри-
ємств щодо нарахування єдиного соціаль-
ного внеску незалежно від отриманого доходу 
працівником у поточному місяці, відсутність 
пільг щодо оподаткування заробітної плати 
інваліда, який працевлаштований у фізичної-
особи підприємця.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розгляд питань 
щодо обліку заробітної плати відповідно до 
законодавства України та його змін із 1 січня 
2017 року, узагальнення інформації щодо 
обліку заробітної плати як на підприємствах, 
так і у фізичних осіб-підприємців. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Незважаючи на зміни, які відбулися з 
1 січня 2017 року, законодавче регулювання 
заробітної плати в Україні є досить недоско-
налим. Розмір мінімальної заробітної плати з 
1600 грн. збільшився до 3200 грн., що є пози-
тивною динамікою щодо показників минулого 
року [2]. 

Основним чинником, який зменшує подат-
ковий тягар для працездатних осіб, є подат-
кова соціальна пільга. Вона також зросла 
від 689 грн. до 800 грн. Але тепер право на 
податкову соціальну пільгу має значно менша 
кількість працездатних осіб.

Таким чином, згідно з підпунктом 169.4.1. 
податкового Кодексу України на податкову 
соціальну пільгу мають право:

1. Працівники, розмір заробітної плати яких 
менше ніж 2240 грн. (прожитковий мінімум 
1600 грн. × 1,4). Прожитковий мінімум працез-
датної особи встановлений новим законом 
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
від 21 грудня 2016 року.

2. Особи, які виховують двох і більше дітей 
до 18 років. За умови, якщо граничний розмір 
доходу для батьків не більше ніж 2240 грн. × 
кількість дітей до 18 років. У такому разі 
розмір податкової соціальної пільги визна-
чатиметься так: 800 грн. × кількість дітей до 
18 років.

3. Одинока мати або батько, піклувальник, 
які виховують 2 і більше дітей до 18 років. Тоді 
призначається 150% податкової соціальної 
пільги (1200 грн.) × кількість дітей до 18 років.

4. Для осіб, які утримують дитину-інваліда 
до 18 років, призначається 150% податкової 
соціальної пільги на одну дитину-інваліда до 
18 років.

В інших ситуаціях податкова соціальна 
пільга не призначається. Цим самим зі всіх 
працівників, які отримують мінімальну заро-
бітну плату розміром 3200 грн., утримується 
576 грн. (18%) податку на доходи фізичних 
осіб [3]. 

Спрощений приклад нарахування та утри-
мання із заробітної плати працівника наведе-
ний у таблиці 1.

Проведення нарахувань і утримань наво-
диться в таблиці 2.

На основі аналізу таблиці 2 можна дійти 
висновку про зростання податкового тягаря як 
для роботодавця, так і для працівника.

Сплату єдиного соціального внеску для 
роботодавця розглянемо детальніше. Якщо 
розмір заробітньої плати в поточному місяці 
вищий за розмір мінімальної заробітньої 
плати на 1 січня 2017 року, то ми на базу 
оподаткування нараховуємо ЄСВ у розмірі 
22%.

В інших ситуаціях застосовують вимогу 
щодо сплати ЄСВ від мінімальної заробіт-
ньої плати для працівників, які мають оклад 
на рівні або нижче мінімальної заробітньої 
плати, коли:

– працівник на основному місці роботи або 
за внутрішнім сумісництвом на двох посадах 
відпрацював повний робочий місяць;

– працівник на основному місці роботи 
працює неповний або скорочений день, адже 
працівник весь місяць перебував у трудових 
відносинах;

– не виконано норму праці з відрядної 
форми оплати праці, у цьому разі розмір 
заробітньої плати становить менше ніж МЗП.

– працівник частину місяця перебував у 
відпустці за власний рахунок, тоді підставою 
для нарахування ЄСВ від МЗП є те, що пра-
цівник перебував цілий місяць у трудових від-
носинах із роботодавцем;
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–  працівник йде у відпустку «на дітей», 
«чорнобильську» чи відпустку у зв’язку з 
вагітністю; 

– працівнику надана відпустка з догляду за 
дитиною у поточному місяці та нараховувався 
дохід, базою для нарахування ЄСВ також є 
МЗП; 

– працівник перебуває на лікарняному 
згідно з листком непрацездатності;

– працівник прогуляв частину місяця;
– були простої у виробництві частину 

місяця, в інші дні місяця працівник отримував 
дохід;

– працівник перебуває на військовій службі;
– працівник-інвалід працевлаштований у 

фізичної особи;
– працівник працює за цивільно-правовим 

договором за основним місцем роботи;
Не виконують вимогу зі сплати ЄСВ від 

МЗП у разі, коли:
– працівник не перебував у трудових відно-

синах повний місяць (прийнятий або звільне-
ний з роботи не з першого робочого дня місяця);

– працівник весь місяць перебував у від-
пустці без збереження заробітньої плати і 
база оподаткування дорівнює нулю;

– працівник перебуває у відпустці з догляду 
за дитиною і не отримує доходу;

– зовнішній сумісник отримує менше, ніж 
розмір МЗП;

– працівник-інвалід працевлаштований у 
юридичної особи;

 – працівник працює за цивільно-правовим 
договором і є зовнішнім сумісником або не є 
працівником підприємства.

Досить ефективним інструментом, який 
обрав цьогоріч наш уряд у регулюванні роз-
міру заробітньої плати, є «трудові доплати до 
МЗП».

Трудова доплата проводиться у разі, якщо: 
1) заробітна плата працівника за основним 

місцем роботи становить менше МЗП.
Приклад 1. На підприємстві встановлено 

40-годинний робочий тиждень. Годинна 
тарифна ставка працівника становить 12 грн. 
Оплата праці – погодинна. Премій, надба-
вок немає. Працівник виконав місячну норму 
праці за січень (159 год.).

Місячний заробіток працівника за січень 
становитиме 1908 грн. (12 грн. х 159 год.).

Розрахуємо щодо цього працівника міні-
мальний розмір зарплати, нижче за який не 
може бути нараховано зарплату за виконану 
ним місячну норму праці:

19,34 грн. х 159 год. = 3075,06 грн., де 
19,34 – мінімальна зарплата у погодинному 
розмірі, встановлена на 2017 рік. Увага! Вона 
використовується для розрахунку мінімальної 
зарплати за місяць працівникам, яким уста-
новлено погодинну оплату праці.

Фактична зарплата працівника, роз-
рахована за умовами трудового договору 
(1908  грн.), нижча від МЗП, розрахованої 
на січень, виходячи з виконаної норми праці 
(3075,06 грн.). Розрахуємо суму доплати до 
МЗП: 3075,06 грн. – 1908 грн. = 1167,06 (грн.).

Таким чином, зарплата працівника за січень 
2017 року дорівнює 3075,06 грн. (1908 грн. + 
1167,06 грн.);

2) якщо основна заробітна плата праців-
ника-інваліда, працевлаштованого у юридич-
них осіб, за фактично відпрацьований час є 
меншою, ніж МЗП;

Приклад 2. Згідно зі штатним розкладом 
оклад працівника дорівнює 2900 грн. Січень 
2017 року він відпрацював повністю. Пра-
цівник є інвалідом III групи за результатами 
огляду в медико-соціальній експертній комі-

Таблиця 1
Нарахування та утримання із заробітної плати працівника

Нараховано ПДФО (18%) Військовий 
збір (1,5%)

Всього 
утримано

До 
виплати ЄСВ (22%)

Працівник 1 3200 576 48 624 2576 704

Таблиця 2
Облік нарахувань і утримань із заробітної плати працівника

Назва господарської операції Дебет Кредит Сума
Нараховано заробітну плату Працівнику 1 за січень 
2017 року 23,91,92 661 3200,00

Утримано ПДФО з Працівника 1 641 661 576,00
Утримано військовий збір із Працівника 1 642 661 48,00
Нараховано ЄСВ на ФОП працівника 23,91,92 651 704,00
Виплачено 661 301 2576,00
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сії. Працевлаштований на підприємстві на 
повний робочий час, місячна норма праці 
виконана.

Сума зарплати за січень 2017 року, розра-
хована відповідно до умов трудового договору 
(2900 грн.), є нижчою за МЗП (3200 грн.). Тому 
розраховуємо доплату до МЗП: 3200 грн. – 
2900 грн. = 300 грн. Таким чином, за січень з 
урахуванням «трудової» доплати працівнику 
буде нараховано зарплату сумою 3200 грн.

Вимога щодо ЄСВ із МЗП не працює у разі 
нарахування ЄСВ за «інвалідною» ставкою 
8,41%. Тому ЄСВ справляємо з фактичної 
бази нарахування ЄСВ.

Сума внеску становить 3200 х 8,41 : 100 = 
269,12 (грн.);

3) заробітна плата працівника, який пра-
цює неповний робочий день, увесь місяць 
менша за МЗП.

Приклад 3. Працівник, для якого це місце 
роботи є основним, працює на 0,75 ставки. 
Заробітна плата за фактично відпрацьований 
час у січні – 2025 грн.

Оскільки працівник працює на 0,75 ставки, 
то і мінзарплатну межу для нього розрахову-
ватимемо з огляду на його зайнятість: 3200 х 
0,75 = 2400 (грн.)

Величина цієї межі (2400 грн.) вища за 
зарплату, розраховану виходячи з умов 
оплати праці, встановлених на підприємстві 
(2025 грн.). Отже, необхідно нарахувати «тру-
дову» доплату сумою 375 грн. (2400 грн. – 
2025 грн.).

Загальна сума зарплати за січень – 
2400 грн. (2025 грн. + 375 грн.). Зарплата за 
місяць (2400 грн.) є нижчою за МЗП (3200 грн.). 
Тому на різницю (800 грн.) нараховуємо ЄСВ.

Загальна сума ЄСВ становить: (2400 грн. х 
22% : 100%) + (800 грн. х 22% : 100%) = 704 грн.

4) працівник-інвалід працює неповний 
робочий час весь місяць, а його заробітна 
плата є меншою за МЗП.

Приклад 4. На підприємстві працівникові-
інваліду встановлено неповний робочий тиж-
день (робочі дні – понеділок-середа). Щодо 
нього ведеться підсумований облік робо-
чого часу. Норма робочого часу на січень за 
умови повної зайнятості – 159 годин. Оклад – 
2800 грн. З урахуванням зайнятості в січні 
працівник фактично відпрацював 96 годин. 
Заробітна плата за фактично відпрацьований 
час у січні, розрахована виходячи з окладу, 
становить 1690,56 грн. Премій немає.

Розрахуємо мінзарплатну межу для пра-
цівника з урахуванням його зайнятості:

3200 : 159 х 96 = 1932,08 (грн.).

Зарплата працівника за фактично від-
працьований час у режимі неповного робо-
чого тижня, розрахована виходячи з окладу 
(1690,56 грн.), нижча за суму зарплати, розра-
хованої виходячи з рівня мінзарплати за від-
працьовані дні січня (1932,08 грн.). Розраху-
ємо «трудову» доплату: 1932,08 – 1690,56 = 
241,52 (грн.).

З урахуванням «трудової» доплати пра-
цівнику буде нараховано зарплату сумою 
1932,08 грн. (1690,56 грн. + 241,52 грн.).

Оскільки працівник підприємства – інвалід, 
то вимогу щодо сплати ЄСВ з МЗП виконувати 
не потрібно. Сума ЄСВ становить 1932,08 х 
8,41% : 100% = 162,49 грн.;

5) зовнішній сумісник відпрацював увесь 
місяць і його заробітна плата за фактично від-
працьований час є меншою, ніж МЗП.

Приклад 6. Працівника прийнято за суміс-
ництвом на 0,5 ставки (зовнішній сумісник). 
Заробітна плата за фактично відпрацьований 
час у січні – 1500 грн.

Розрахуємо мінзарплатну межу з ураху-
ванням зайнятості працівника: 3200 х 0,5 = 
1600 (грн.).

Зарплата працівника (1500 грн.) є нижчою 
за мінімальну зарплату, розраховану з ура-
хуванням зайнятості працівника (1600 грн.). 
Тому працівнику буде нараховано «трудову» 
доплату, сума якої дорівнює різниці між цими 
двома величинами (100 грн.). Загальна сума 
зарплати за січень, яку буде нараховано пра-
цівнику з урахуванням «трудової» доплати, 
дорівнює 1600 грн.

Оскільки працівник – зовнішній сумісник, 
ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нараху-
вання ЄСВ. Сума ЄСВ дорівнює 1600 грн. х 
22% : 100% = 352 грн.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, із січня 2017 року відбулося багато 
змін щодо обліку заробітної плати праців-
ників в Україні, таких як збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати, вимоги щодо 
порядку застосування податкової соціальної 
пільги, бази нарахування Єдиного соціаль-
ного внеску. Ці зміни привели як до позитив-
них (підвищення рівня оплати простої неква-
ліфікованої праці, поповнення державного 
бюджету за рахунок єдиного соціального вне-
ску), так і до негативних наслідків, таких як 
збільшення рівня безробіття та збільшення 
відсотка неофіційно працевлаштованих осіб 
через збільшення величини податків, які 
потрібно сплачувати щомісяця, та збільшення 
податкового тягаря для осіб, які мають заро-
бітну плату мінімального розміру.
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У статті розглянуто новий план рахунків доходів та видатків бюджетної установи, його відмінності від ста-
рого плану. Доведено, що він є не досить досконалим, потребує змін і уточнень. Проведено аналіз переваг та 
недоліків нового і попереднього плану рахунків. Досліджено структуру рахунків та субрахунків нового плану. 
Визначено, що для усунення недоліків необхідно додати рахунки для відображення податкового зобов’язання 
та податкового кредиту, які використовуються бюджетними установами.
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БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НОВОМУ И СТАРОМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ

В статье рассмотрен новый план счетов доходов и расходов бюджетного учреждения, его отличия от 
старого плана. Доказано, что он является недостаточно совершенным, требует изменений и уточнений. Про-
веден анализ преимуществ и недостатков нового и предыдущего плана счетов. Исследована структура сче-
тов и субсчетов нового плана. Определено, что для устранения недостатков необходимо добавить счета для 
отражения налогового обязательства и налогового кредита, которые используются бюджетными учреждени-
ями.
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Shtyk Y.V., Karchenkova O.L. COMPARATIVE CHARACTERISTICS INCOME AND EXPENDITURES OF 
BUDGET INSTITUTIONS FOR THE NEW AND OLD CHART OF ACCOUNTS

This article deals with a new chart of accounts of income and expenditure budget entity, distinct from the old plan. 
It has been proven that it is not quite perfect, needs changes and adjustments. In a scientific paper analyzes the ad-
vantages and disadvantages of the new and previous chart of accounts. The structure of accounts and subaccounts 
new plan. It was determined that deficiencies need to add accounts to reflect the tax liability and the tax credit used 
by budget institutions.

Keywords:  chart of accounts, government agencies, sub-accounts, provisions (standards) of accounting, rev-
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність теми статті зумовлена 
процесом упровадження нового плану рахун-
ків для бюджетних установ та проблемами у 
звітності, що виникли внаслідок цього. Вирі-
шення цього питання має важливе значення 
для подальшого ведення бухгалтерського 
обліку в бюджетній установі.

План рахунків для бюджетних установ був 
затверджений ще в 2013 р., але ведення його 
в дію відкладали, тому він почав діяти лише 
з 1 січня 2017 р. Його запровадження викли-

кало деякі труднощі в обліку бюджетних уста-
нов, оскільки роз’яснювальна робота, семі-
нари та навчання майже не проводились.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показує, що це питання є недостатньо висвіт-
леним та науковцями не розглядалося. Під 
час переходу до нового плану рахунків бух-
галтери керуються насамперед Методичними 
рекомендаціями № 1127 Міністерства фінан-
сів України. Проте у них є деякі суперечності 
щодо формування звітності цього року. Най-
новішу інформацію із практичних проблем БУ
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переходу до нового плану рахунків можна діс-
тати лише з тематичних інтернет-форумів для 
бухгалтерів, де вони можуть поділитися влас-
ним досвідом із колегами. Найбільша увага 
при цьому приділяється практичному підходу 
до вирішення проблем, з якими може зіткну-
тися бюджетна установа.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Головною метою статті є 
порівняння обліку доходів і витрат бюджетних 
установ за новим та старим планом рахунків, 
визначення переваг та недоліків нового плану.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. План рахунків бухгалтерського 
обліку бюджетних установ був затвердже-
ний 26 червня 2013 р. наказом Міністерства 
фінансів України. Він визначає склад рахунків 
і субрахунків, які застосовуються бюджетними 
установами. Згідно з ним бюджетні установи 
можуть вводити нові субрахунки (рахунки дру-
гого, третього порядків) із збереженням кодів 
(номерів) субрахунків цього плану рахунків. 
Міністерства, інші центральні органи виконав-
чої влади у разі потреби мають право розро-
бляти методичні рекомендації щодо порядку 
застосування положень із бухгалтерського 
обліку в установах, які їм підпорядковані, з 
огляду на специфіку їхньої діяльності [1, с. 1].

Бюджетні установи у разі потреби можуть 
застосовувати кореспонденцію субрахун-
ків бухгалтерського обліку для відобра-
ження операцій з активами, капіталом та 
зобов’язаннями, що не передбачена Типо-
вою кореспонденцією субрахунків бухгал-
терського обліку для відображення операцій 
з активами, капіталом та зобов’язаннями 
бюджетних установ, зі збереженням єдиних 
методологічних засад, визначених національ-
ними положеннями (стандартами) бухгалтер-
ського обліку в державному секторі та іншими 
нормативно-правовими актами з бухгал-
терського обліку в державному секторі, яка 
визначається у розпорядчому документі про 
облікову політику. [1, с. 2].

Єдине джерело, де висвітлюються питання 
нового плану рахунків, – Методичні рекомен-
дації № 1127 із зіставлення субрахунків бух-
галтерського обліку та перенесення залиш-
ків, які були затверджені Наказом Мінфіну від 
21.12.2016 р. № 1127 і є досить недоскона-
лими. Разом із планом рахунків були ведені 
в дію і нові НП(С)БОДС – 101, 102, 103, 105, 
124, 126, 127, 130, 131, 134 та 135 [7, с. 5].

Найбільшу увагу варто приділити двом із 
них – НП(С)БО 124 «Доходи» та НП(С)БО 135 
«Витрати», якими варто керуватися під час 

розрахунку доходів та витрат. Роз’яснень Мініс-
терства фінансів ще немає, а отже, обліков-
цям доведеться керуватись тим, що є [5, с. 2].

Порівняльна характеристика. Як і попе-
редній план рахунків, новий має 2 розділи: 
«Балансові рахунки» та «Позабалансові». 
Але змінилися назви деяких класів рахунків, а 
також деякі рахунки та субрахунки.

1 клас рахунків тепер називається «Нефі-
нансові активи» і містить у собі:

– Основні засоби – 10 рахунок;
– Інші необоротні матеріальні активи – 

11 рахунок;
– Нематеріальні активи – 12 рахунок;
– Капітальні інвестиції – 13 рахунок;
– Знос необоротних матеріальних акти-

вів – 14 рахунок;
– Виробничі запаси – 15 рахунок;
– Виробництво – 16 рахунок;
– Біологічні активи – 17 рахунок та
– Інші нефінансові активи – 18 рахунок.
Як бачимо, тут є як необоротні активи, так і 

оборотні, які раніше обліковувалися на рахун-
ках 1 та 2 класу.

Фінансові активи (2 клас рахунків) тепер 
містять у собі як дебіторську заборгованість, 
так і грошові кошти та інвестиції, а також Єди-
ний казначейський рахунок (тепер це 24 раху-
нок).

Це було зроблено для того, щоб уніфіку-
вати фінансову інформацію про окремих роз-
порядників бюджетних коштів та бюджети 
різних рівнів як єдиний фінансовий організм 
України.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку 
в державному секторі з’являється поняття 
«нефінансові активи» (клас 1), що об’єднує 
поняття «необоротні активи», «запаси»; 
поняття «фінансові активи» (клас 2), що 
об’єднує поняття «грошові кошти та їх еквіва-
ленти», «фінансові інвестиції», «дебіторська 
заборгованість», тобто введена трохи інша 
логіка поділу активів, ніж була раніше.

Ведення двох класів позабалансових 
рахунків зумовлено тим, що один клас поза-
балансових рахунків відображає операції, 
що здійснюються Державною казначейською 
службою України, а інший – операції, що 
здійснюються розпорядниками бюджетних 
коштів.

Для більш повного уявлення про новий 
план розглянемо структуру субрахунків. Біль-
шість класів рахунків містить субрахунки кіль-
кох видів, які відрізняються третьою цифрою, 
що позначає індентифікатор суб’єкта держав-
ного сектору.
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Тепер субрахунок має таку структуру:
– перша цифра – клас рахунків;
– друга цифра – номер синтетичного 

рахунку;
– третя цифра – ідентифікатор;
– четверта цифра – номер субрахунку.
Ідентифікатори суб’єктів державного сек-

тору:
1 – розпорядники бюджетних коштів;
2 – державні цільові фонди;
3 – державний бюджет;
4 – місцеві бюджети;
5 – рахунки органів Казначейства.
До балансових рахунків тепер доведеться 

відкривати додаткові аналітичні рахунки, щоб 
вести облік активів і розрахунків окремо за 
загальним та спеціальним фондом.

У 2017 р. актуальні тільки дві цифри іден-
тифікатора, це:

1 – розпорядник бюджетних коштів;
2 – державний цільовий фонд.
Позабалансові рахунки класу 9 «Поза-

балансові та управлінські рахунки бюджетів 
та державних цільових фондів» у 2017 р. не 
застосовуються.

Після ґрунтовного вивчення цих докумен-
тів треба визначити перелік тих субрахунків 
бухгалтерського обліку, які потрібні установі 
для відображення здійснюваних господар-
ських операцій. Особливістю цього переходу 
на новий План рахунків є те, що не всі старі 
рахунки повністю відповідають новим.

Так, деякі рахунки укрупнюються шля-
хом об’єднання декількох старих рахунків в 
один новий (наприклад, новий субрахунок 
1017 «Тварини та багаторічні насадження» 
утворюється шляхом об’єднання частини 
залишків за старими субрахунками 107 
«Робочі і продуктивні тварини» і 108 «Бага-
торічні насадження»; новий субрахунок 1118 
«Інші необоротні матеріальні активи» утво-
рюється шляхом об’єднання частини залиш-
ків за старими субрахунками 114 «Білизна, 
постільні речі, одяг та взуття», 115 «Тимчасові 
нетитульні споруди», 118 «Матеріали трива-
лого використання для наукових цілей» тощо).

Є і зворотна ситуація, коли старий субра-
хунок ділиться на декілька нових субрахунків 
(наприклад, залишки за рахунком 234 «Госпо-
дарські матеріали і канцелярське приладдя» 
розподіляються на нові субрахунки 1512 
«Медикаменти і перев’язувальні матеріали», 
1513 «Будівельні матеріали», 1812 «Мало-
цінні і швидкозношувані предмети» тощо).

Також важливо те, що з 2017 р. отримані 
доходи і понесені витрати розпорядники 

бюджетних коштів повинні вести на більш 
деталізованому рівні.

Суб’єкти держсектору можуть вводити 
аналітичні рахунки до субрахунків Плану 
рахунків. При цьому аналітичними параме-
трами можуть бути загальний фонд (можна 
позначити цифрою «0»); спеціальний фонд за 
видами надходжень (можна позначити циф-
рами «1», «2» тощо). Введення такої аналі-
тики потрібне для більш точного відображення 
господарських операцій з урахуванням осо-
бливостей бюджетного законодавства і пра-
вильного розкриття інформації надалі під час 
складання фінансової і бюджетної звітності. 
Перелік субрахунків у вигляді робочого плану 
субрахунків необхідно затвердити наказом 
(чи розпорядженням) про організацію бухгал-
терського обліку. При цьому, щоб уникнути 
плутанини в облікових даних під час консолі-
дації у зведеній фінансовій і бюджетній звіт-
ності розпорядника вищого рівня, такий роз-
порядник повинен визначити єдині вимоги. 
Тобто в ідеалі розпорядник бюджетних коштів 
вищого рівня для своїх нижчих може видати 
єдиний розпорядчий документ про застосу-
вання робочого плану рахунків.

Перенесення залишків здійснюється в 
міжзвітний період на підставі бухгалтерської 
довідки з додаванням таблиці відповідності 
субрахунків бухгалтерського обліку, які діють 
у 2016 і 2017 рр. Переведення залишків у 
бухгалтерській довідці відображається таким 
чином: дебетові залишки переносяться із 
зазначенням по кредиту старого номера 
рахунку і по дебету нового номера рахунку; 
кредитові залишки переносяться із зазна-
ченням по дебету старого номера рахунку і 
по кредиту нового номера рахунку. У резуль-
таті перенесення залишків по рахунках старі 
рахунки мають бути закриті і відкриті нові згідно 
із Планом рахунків станом на 1 січня 2017 р. 
Важливо обов’язково перевірити дотримання 
балансу активів і пасивів після перенесення 
залишків по рахунках. Переносити залишки 
можна лише після того, як визначиться відпо-
відність старих і нових субрахунків.

Важливо також, що залишків грошових 
коштів загального фонду на рахунках бути 
не повинно. Пов’язано це з тим, що згідно 
зі ст. 57 БКУ не пізніше 31 грудня поточного 
бюджетного періоду Казначейство України 
закриває усі рахунки, відкриті в поточному 
бюджетному періоді для виконання бюджету. 
Порядок закриття рахунків поточного бюджет-
ного періоду і відкриття рахунків наступного 
бюджетного періоду визначений наказом 
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Мінфіну від 22.06.2012 р. № 758. Що стосу-
ється коштів на рахунках спеціального фонду, 
то у ст. 57 БКУ сказано про те, що на кінець 
бюджетного періоду Казначейство повинне 
зберегти залишки коштів на рахунках спец-
фонду бюджету і субвенцій зі спецфонду 
держбюджету на рахунках спецфонду місце-
вих бюджетів для покриття відповідних витрат 
у наступному бюджетному періоді з урахуван-
ням їх цільового призначення. І тільки у разі 
відсутності відповідних бюджетних призна-
чень на наступний бюджетний період залишки 
коштів спецфонду мають бути перераховані 
до загального фонду бюджету.

Таким чином, ті установи, у яких є залишки 
на рахунках спецфонду, повинні їх перене-
сти на нові субрахунки. Проте Планом рахун-
ків для обліку грошових коштів на рахунках у 
Казначействі передбачено всього три субра-
хунки: 2313 «Реєстраційні рахунки» (для 
обліку грошових коштів, які знаходяться на 
рахунках в органах Казначейства, що можуть 
бути використані для поточних операцій); 
2314 «Інші рахунки в Казначействі» (для 
обліку інших надходжень грошових коштів, 
які знаходяться на рахунках в органах Каз-
начейства, що не відображені на субрахунку 
2313, зокрема, кошти для виплати працівни-
кам допомоги у зв’язку з тимчасовою непра-
цездатністю; кошти, виділені з бюджету 
розпорядникові бюджетних коштів для 
подальшого їх розподілу і перерахування на 
реєстраційні рахунки); 2315 «Рахунки для 
обліку депозитних сум» (для обліку коштів, які 
надходять у тимчасове розпорядження роз-
порядників бюджетних коштів і з настанням 
відповідних умов підлягають поверненню 
або перерахуванню за призначенням). Тобто 
на реєстраційному рахунку 2313 тепер облі-

ковуватимуться як кошти загального фонду, 
що раніше обліковувалися на субрахунку 
321 «Реєстраційні рахунки», так і кошти 
спецфонду, які до 2017 р. обліковувалися на 
різних субрахунках, а саме на 323 «Спеці-
альні реєстраційні рахунки для обліку коштів, 
отриманих як плата за послуги», 324 «Спеці-
альні реєстраційні рахунки для обліку коштів, 
отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень» і 326 «Спеціальні реєстра-
ційні рахунки для обліку інших надходжень 
спеціального фонду». На субрахунку 2314 
тепер потрібно обліковувати кошти, рух яких 
раніше обліковувався на субрахунках 322 
«Особові рахунки», 328 «Інші рахунки в каз-
начействі». А оскільки як раніше, так і зараз 
розпорядникам бюджетних коштів необхідно 
контролювати надходження і витрачання 
коштів за видами власних надходжень, до 
субрахунків 2313 і 2314 треба ввести відпо-
відну аналітику.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, новий План рахунків є ще досить 
недосконалим та потребує уточнень і змін. Із 
недоліків, які так і не були усунуті, можна від-
значити те, що знову немає можливості зро-
бити правильну кореспонденцію з віднесення 
сум до податкового кредиту, визначену в п. 
198.1 ПКУ. Варто зазначити, що тепер плат-
ники ПДВ мають формувати податковий кре-
дит за всіма операціями із придбання товарів 
і послуг незалежно від того, де вони будуть 
використовуватись, але якщо потім вони 
будуть використані в негосподарській діяль-
ності, то потрібно нарахувати собі податкові 
зобов’язання відповідно до ст. 198.5 ПКУ. 
Також немає рахунків для відображення 
податкових зобов’язань та податкового кре-
диту і відповідної кореспонденції рахунків.
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Досліджено сутність облікової політики, систему законодавчого регулювання та aспeкти (елементи) 
oблiкoвoгo пpoцeсу. Запропоновано напрями оптимізації структури облікової політики. Рекомендовано враху-
вання у розробленні облікової політики банку зовнішніх чинників, що впливають на його діяльність.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік банківсбкої установи, оптимізація структури облі-
кової політики, організаційний, методологічний та технічний аспекти облікової політики банку, фактори впливу 
на облікову політику банківської установи.

Юнацкий М.О. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Исследованы сущность учетной политики, система законодательного регулирования и aспeкты (элемен-

ты) учетного пpoцeсса. Предложены направления оптимизации структуры учетной политики. Рекомендовано 
принимать во внимание при разработке учетной политики банка внешние факторы, влияющие на его дея-
тельность.

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет банковского учреждения, оптимизация структу-
ры учетной политики, организационный, методологический и технический аспекты учетной политики банка, 
факторы влияния на учетную политику банковского учреждения.

Yunatsky M.O. FORMULATION OF THE ACCOUNTING POLICY OF A COMMERCIAL BANK
The essence of the accounting policy, the system of legislative regulation and the aspects (elements) of the ac-

counting process are examined. Suggested directions of optimization of the structure of accounting policy. It is rec-
ommended to take into account when developing the bank’s accounting policy external factors affecting its activities.

Keywords:  accounting policy, accounting of a banking institution, optimization of the structure of accounting 
policy, organizational, methodological and technical aspects of the bank’s accounting policy, factors of influence on 
the accounting policy of a banking institution.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Україна належить до країн з еконо-
мікою, що розвивається, і тому на її сталий 
розвиток значний вплив мають політичні та 
економічні ризики, наявні в країні. Майбутній 
економічний розвиток України значною мірою 
залежить від ефективності економічних, 
фінансових та монетарних заходів уряду, а 
також від змін у податковій, правовій, регуля-
тивній та політичній сферах.

Політична нестабільність, яка почалася в 
Україні у кінці 2013 р. і тривала аж до 2014–
2016 рр., привела до погіршення стану дер-
жавних фінансів, нестійкості фінансових рин-
ків, низької ліквідності на ринках капіталу, 
високої інфляції і різкого падіння курсу наці-
ональної валюти щодо основних іноземних 
валют.

На кінець 2016 р. офіційний курс гривні по 
щодо долара США становив 27,23 гривень за 
1 долар США порівняно з 24,00 гривень за 1 
долар США станом на 31 грудня 2015 р. [1]. 
Щоб обмежити подальшу девальвацію гривні, 
Національний банк України наклав низку 

обмежень на операції з іноземною валютою, 
таких як:

– заборона дострокового погашення кре-
дитів (позик), залучених українськими пози-
чальниками від нерезидентів; 

– обмеження щодо повернення за кордон 
дивідендів іноземним інвесторам;

– обов’язковий продаж 65% надходжень 
в Україну в іноземній валюті, отриманих із-за 
кордону;

– заборона повернення за кордон інозем-
ним інвесторам коштів, отриманих за операці-
ями з продажу цінних паперів українських емі-
тентів та корпоративних прав юридичних осіб.

Девальвація національної валюти ство-
рила тиск на індекс споживчих цін, Офіційний 
рівень інфляції в Україні станом на 2016 р. 
становив 12,4% (2015 р. – 43,3%) [2].

Діяльність вітчизняних банківських установ 
в умовах фінансової кризи висуває особливі 
вимоги до керівництва банківських установ, 
зокрема, до інформаційної бази управління 
банком. Облікова інформація є основою опе-
ративного управління та базою формування БУ
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стратегії і тактики розвитку банку в май-
бутньому. Кожен банк самостійно визначає 
організаційні, методичні та технічні аспекти 
формування облікової інформації шляхом 
розроблення та реалізації власної обліко-
вої політики. Таким чином, облікова політика 
банку впливає на якісні характеристики облі-
кової інформації та на якість управлінських 
рішень, що приймаються користувачами звіт-
ності.

Система управління банківської установи 
знаходиться у процесі постійного вдоскона-
лення та розвитку, використовуються новітні 
інструменти та технології, такі як бюджету-
вання, контролінг, стратегічне планування 
тощо. Але всі ці інструменти використовують 
фінансову інформацію, яка формується бух-
галтерською (фінансовою) службою банку. 
Принципи (правила) формування такої інфор-
мації і визначає облікова політика банку. Тому 
для менеджменту банку необхідним є чітке 
розуміння тих завдань, які має вирішувати 
облікова політика, та визначення її ролі в 
управлінні банківською установою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розроблення та реалізації облі-
кової політики знайшли своє відображення 
у працях низки вітчизняних науковців та 
практиків, зокрема М.Т. Білухи, А.А. Бойчук, 
Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцай-
люка, П.Є. Житного, Л.М. Кіндрацької, 
О.Г. Кореневої, О.Е. Кузьмінської, О.В. Мірош-
ниченко, Т.Г. Савченко, В.В. Сопка, В.Г. Швеця 
та інших.

Однак проблемні аспекти формування та 
реалізації облікової політики, що продикто-
вані поточними змінами чинного правового 
поля та змінами на фінансових ринках, потре-
бують дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-
цесу формування облікової політики в управ-
лінні банком та визначення напрямів його 
оптимізації в умовах нестійкого фінансового 
стану економіки України. Для досягнення 
поставленої мети потрібно:

– розглянути сутність поняття «облікова 
політика» та визначити її місце у системі 
управління банком;

– визначити напрями оптимізації структури 
облікової політики банку та охарактеризувати 
вплив зовнішніх чинників її формування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Бухгалтерський облік у банках пови-
нен забезпечувати своєчасне надання прав-
дивої порівняльної інформації про активи, 

зобов’язання, фінансовий стан та результати 
діяльності банку.

Повнота та достовірність операцій у сфері 
обліку забезпечуються обліковою політикою 
і внутрішніми процедурами банку, що про-
водяться відповідно до законодавства Укра-
їни, у тому числі нормативно-правових актів 
Національного банку України та міжнародних 
стандартів фінансової звітності [3, с. 7].

У Положенні НБУ про організацію бухгал-
терського обліку та звітності в банках Укра-
їни облікова політики виначена як сукупність 
принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються банком для складання та подання 
фінансової звітності [3, с. 7].

Поняття «облікова політика» (accounting 
policies) у міжнародну практику обліку офі-
ційно було впроваджено в листопаді 1974 р. у 
зв’язку із прийняттям, а з 01.01.1975 р. – вве-
денням в дію Міжнародного стандарту бух-
галтерського обліку № 1 «Розкриття облікової 
політики» [4, c. 2]. В Україні поняття «облікова 
політика» з’явилося в бухгалтерській терміно-
логії на початку 90-х років ХХ ст. у результаті 
перекладу Міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку. Потреба в цьому виникла у 
зв’язку з відмовою України від жорсткої дер-
жавної регламентації фінансової звітності та 
введенням національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, адекватних міжна-
родним [5, с. 19]. 

За словами проф. Ф.Ф. Бутинця причинами 
появи облікової політики в ринкових умовах є:

– альтернативні варіанти щодо організації і 
ведення бухгалтерського обліку, передбачені 
законодавчими документами;

– розширення видів діяльності та органі-
заційно-правових форм суб’єктів господарю-
вання;

– зміна ролі бухгалтера в господарському 
житті підприємства від простого реєстратора 
господарських операцій до активного його 
учасника [6, с. 41].

Сьогодні продовжуються наукові дискусії 
про доцільність затвердження єдиної обліко-
вої політики та складання звітності для потреб 
управління підприємством. Думки вчених із 
цього питання часом кардинально проти-
лежні: від визнання їх необхідності до повного 
заперечення. Однак вже можна спостерігати, 
як активізуються процеси підготовки облікової 
політики, формування звітності, здійснення 
внутрішнього контролю. Менеджмент усвідо-
мив, що інформаційну систему, яка обслуго-
вує запити зовнішніх користувачів, необхідно 
розвантажити, коли управління установами 
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відчуває все гострішу потребу в додатковій 
інформації, в тому числі і планового харак-
теру, підготовленої спеціально для вирішення 
управлінських проблем, що пов’язано із запро-
вадженням системи інтегрованого обліку.

Облікова політика є елементом системи 
нормативного регулювання бухгалтерського 
обліку, а основна мета – забезпечити одер-
жання достовірної інформації про фінансовий 
стан установи, результати її діяльності, що 
є необхідним для всіх користувачів фінан-
сової звітності з метою прийняття відповід-
них рішень. Облікова політика є складником 
фінансової звітності та зазвичай формується 
відповідно вищими органами регулювання 
обліку та звітності через такі норми, як між-
народні стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності (МСБО і МСФЗ), дер-
жавні законодавчі норми – Закон про бухгал-
терський облік (Положення та Інструкції НБУ, 
накази про облікову політику).

Отже, облікова політика в загальному розу-
мінні – сукупність дій, спрямованих на раціо-
нальну організацію бухгалтерського обліку, 
зокрема щодо розподілу обов’язків і повно-
важень між працівниками, з метою отримання 
економічних вигід. По суті облікова політика 
бухгалтерського обліку спрямована на пошук 
раціональних шляхів зменшення наванта-
жень на облікових працівників щодо здій-
снення вибірки необхідних даних з облікової 
інформації та проведення відповідних розра-
хунків, забезпечення формування такої мето-
дики бухгалтерського обліку, яка б дала змогу 
зменшити навантаження на підприємство, 
уникнути помилок та убезпечила установу від 
штрафних санкцій за недостовірно відобра-
жену інформацію у звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності покликані узгодити, координувати різні 
системи бухгалтерського обліку та звітності з 
метою зіставності інформації, її зрозумілості 
у світовому масштабі. Бухгалтерський облік 
має на меті надання інформації внутрішнім та 
зовнішнім користувачам про фінансовий стан 
підприємства, результати його діяльності, рух 
грошових коштів та змін у власному капіталі. 
Користувачі інформації, розкритої у фінан-
совій звітності, мають повне право знати, за 
допомогою яких принципів, методів і проце-
дур складалась та чи інша стаття фінансової 
звітності. Задля цього кожна установа розро-
бляє власну облікову політику, яка повинна 
повністю регламентувати відображення всіх 
фактів господарської діяльності установи в 
бухгалтерському обліку. Саме облікова полі-

тика в парадигмі бухгалтерського обліку є 
інструментом, який забезпечує ефективність 
інформаційного зв’язку між суб’єктом госпо-
дарювання та користувачами фінансової звіт-
ності. Від того, наскільки добре продумана 
облікова політика установи, будуть залежати 
підсумкові показники фінансової звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності визначають облікову політику як змогу 
скласти таку фінансову звітність, яка місти-
тиме доречну та достовірну інформацію про 
операції, інші події та умови, до яких вони 
застосовуються. Складання облікової полі-
тики відповідно до вимог МСФЗ починається 
з підготовки наказу (положення) про облікову 
політику підприємства. Облікову політику 
потрібно розробити так, щоб уся фінансова 
звітність відповідала всім вимогам кожного 
МСФЗ/МСБО, що застосовується. Відступ від 
вимог стандарту припустимий у вкрай винят-
кових ситуаціях, коли це необхідно, щоб забез-
печити достовірність фінансової звітності.

Підготовка фінансової звітності вимагає 
від керівництва формування суджень, оцінок 
та припущень, які впливають на балансову 
вартість активів та зобов’язань, доходів та 
витрат, відображених у звітності, та на роз-
криття інформації щодо умовних активів та 
зобов’язань. Незважаючи на те, що оцінки 
базуються на інформації, яка є у керівництва 
щодо поточних подій та обставин, фактичні 
результати можуть відрізнятися від цих оцінок 
залежно від різних припущень або умов.

Оцінки і пов’язані з ними припущення регу-
лярно переглядаються. Зміни в оцінках відо-
бражаються у тому періоді, в якому оцінка 
була переглянута, якщо зміна впливає лише 
на цей період, або в тому періоді, до якого 
належить зміна, і в майбутніх періодах, якщо 
зміна впливає як на поточні, так і на майбутні 
періоди. 

Фінансова звітність банківської установи 
формується на основі принципу історичної 
вартості, за винятком обліку об’єктів нерухо-
мості, які відображаються за переоціненою 
вартістю згідно з вимогами МСБО 16 «Осно-
вні засоби» та оцінки окремих фінансових 
інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінан-
сові інструменти: визнання та оцінка», а 
також стягнутої застави, відповідно до МСБО 
2 «Запаси», які відображаються за меншою із 
двох величин – собівартості та чистої вартості 
реалізації.

Суб’єкт господарювання має обирати та 
застосовувати свої облікові політики послі-
довно для подібних операцій, інших подій 
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або умов, якщо МСФЗ конкретно не вима-
гає або не дозволяє визначення категорій 
статей, для яких інші політики можуть бути 
доречними. Якщо МСФЗ вимагає або дозво-
ляє таке визначення категорій, варто обирати 
прийнятну облікову політику та послідовно 
застосовувати її до кожної категорії. Якщо в 
МСФЗ не встановлені жорсткі вимоги до пев-
них аспектів облікової політики, установа має 
самостійно розробити таку облікову політику, 
яка б забезпечила усі якісні характеристики 
інформації, яку наводять у фінансовій звіт-
ності. Основними якісними характеристи-
ками інформації є її зрозумілість, зіставність, 
доречність та достовірність.

У рамках складання та подання звітності 
елементами облікової політики можуть бути як 
окремі варіанти рішень і їх комбінації (регла-
ментовані в рамках державного регулювання 
бухгалтерського обліку), так і рішення нор-
мативного характеру, вироблені установою 
самостійно (визнання зменшення корисності 
фінансових активів банку, вплив змін кур-

сів валют на монетарні статті балансу банку, 
визначення впливу рівня інфляції на показ-
ники фінансової звітності установи).

Оснoвним зaвдaнням oблiкoвoї пoлiтики 
є зaбeзпeчeння opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo 
oблiку нa пiдпpиємствi як цiлiснoї систeми, 
яка має oхoплювaти всi aспeкти (елементи) 
oблiкoвoгo пpoцeсу – теоретичний, методич-
ний та opгaнiзaцiйний (рис. 1).

Досконало сформована облікова політика 
підприємства є одним із вагомих складників 
механізму управління діяльністю установи. 
Проте для прийняття управлінських рішень 
про облікову політику установи потрібно 
сформувати об’єктивну, достовірну, повну, 
зрозумілу та правдиву облікову інформа-
цію, яка би для зацікавлених користувачів 
(зовнішніх та внутрішніх) максимально роз-
кривала дані про фінансово-господарську 
діяльність банку. За допомогою сформованої 
облікової політики можна впливати на фінан-
сові результати та ефективність діяльності 
установи загалом.

Рис. 1. Аспекти облікової політики банківської установи

– принципи обліку;

– законодавчі акти;

–наукові положення;

– побудова інформаційної системи

– принципи та правила отримання
облікової інформації;
– правила оцінки;
–ведення рахунків;
– складання регістрів обліку та форм
звітності;
– проведення інвентаризації майна та 

зобов’язань

Теоретичний аспект Методологічний аспект

Організаційний аспект

АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

– структура бухгалтерії;
– форми обліку;
– система обробки інформації;
– розроблення інструкцій, внутрішніх стандартів та положень ;
– організація внутрішнього контролю;
– спосіб ведення обліку;
– взаємодія бухгалтерії з іншими службами;
– послідовність проходження документів та їх обробка
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Під час фopмувaння oблiкoвoї пoлiтики 
oдним iз гoлoвних зaвдaнь є виoкpeмлeння 
тих фaктopiв, якi бiльшoю мipoю впливaють нa 
функцioнувaння гoспoдapчoї систeми. Тoму 
нa вибip i oбґpунтувaння oблiкoвoї пoлiтики 
пiдпpиємствa впливaє низка фaктopiв, як 
зовнішніх так і внутрішніх (pис. 2). 

Поряд із зовнішніми та внутрішніми фак-
торами, що впливають на формування облі-
кової політики, необхідно виділити спеці-
альні фактори, до яких належить технічне 
забезпечення та наявність ефективної сис-
теми інформаційного забезпечення банків-
ської установи. 

Чинна законодавчо-нормативна база, що 
регламентує бухгалтерський облік у банках 
України, не містить опису структури облікової 
політики банку, що не дає змоги однозначно 
трактувати її окремі складові елементи (роз-
діли).

Pис. 2. Фaктopи, щo впливaють нa фopмувaння oблiкoвoї пoлiтики  
банківської установи

пiдпpиємствa впливaє низка фaктopiв, як зовнішніх так і внутрішніх (pис. 2). 
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Під час формування облікової політики 
необхідно використовувати проектні мате-
ріали бухгалтерського обліку, тобто графіки 
документообігу, посадові інструкції, проекти 
комп’ютеризованого обліку, плани щодо орга-
нізації бухгалтерського обліку. Згідно зі стан-
дартами бухгалтерського обліку облікова 
політика установи протягом року змінюватися 
не може, тому на початку року є можливість 
змінити облікову політику й описати зміни в 
наказі про облікову політику. 

Облікова політика може змінюватися, якщо 
зміна:

– вимагається нормативно-правовими 
актами Національного банку України, прийня-
тими відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності, та/або міжнародними 
стандартами фінансової звітності;

– приводить до того, що фінансові звіти 
надають достовірну та доречнішу інформацію 
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про вплив операцій, інших подій або умов на 
фінансовий стан, фінансові результати діяль-
ності або грошові потоки банку.

Не вважається зміною в обліковій політиці:
– нова облікова політика щодо операцій, 

які не є суттєвими;
– нова облікова політика щодо операцій, 

які відрізняються по суті від попередніх і не 
здійснювалися раніше.

Нова облікова політика застосовується до 
подій та операцій з часу їх виникнення.

Висновки з цього дослідження. Сьо-
годні облікова політика є складником сис-

теми управління банку, що формується 
відповідно до напрямів його діяльності. Гру-
пування організаційного, методологічного та 
технічного аспектів облікової політики дасть 
змогу установі банку оптимізувати струк-
туру Положення про облікову політику та 
чітко розмежувати права й обов’язки окре-
мих учасників облікового процесу. Під  час 
формування облікової політики банку керів-
ництву варто враховувати вплив зовнішніх 
факторів, зокрема соціально-економічні 
умови і тенденції розвитку економіки Укра-
їни і світу.
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У статті виконано статистичний аналіз стану та динаміки внутрішньої торгівлі в Україні за 2010–2016 роки 
для кожного із її регіонів. Аналіз динаміки роздрібної торгівлі здійснено як в поточних цінах, так і з урахуван-
ням інфляції. Виконано класифікацію регіонів України за обсягами роздрібної торгівлі на особу. Отримано 
аналітичну залежність обсягів внутрішньої торгівлі від величини доходів на особу. Акцентовано увагу на не-
гативних пропорціях структури доходів населення в Україні.

Ключові слова: внутрішня торгівля, регіональна статистика, обіг роздрібної торгівлі, дохід на особу, ін-
декс споживчих цін, динаміка і структура внутрішньої торгівлі.

Завада О.П., Мартын О.М. СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

В статье выполнен статистический анализ состояния и динамики внутренней торговли в Украине за 2010–
2016 годы для каждого из ее регионов. Анализ розничной торговли осуществлен как в текущих ценах, так и 
с учетом инфляции. Выполнена классификация регионов Украины по объемам розничной торговли на душу 
населения. Получена аналитическая зависимость объемов внутренней торговли от величины доходов на 
душу населения. Акцентировано внимание на негативных пропорциях структуры доходов населения в Укра-
ине.

Ключевые слова: внутренняя торговля, региональная статистика, оборот розничной торговли, доход на 
душу населения, индекс потребительских цен, динамика и структура внутренней торговли.

Zavada O.P., Martyn O.M. STATISTICS OF DOMESTIC TRADE IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT
The article made a statistical analysis of status and dynamics of domestic trade in Ukraine in 2010–2016 years 

for each of the regions. The analysis of the retail trade made both in current prices and in prices with regard to in-
flation. Classification of regions of Ukraine in terms of retail per person was made. The analytical dependence of 
internal trade of the income per capita was obtained. The attention was put to negative proportion in the structure of 
income in Ukraine.

Keywords:  domestic trade, regional statistics, retail trade turnover, income per capita, consumer price index, 
dynamics and structure of internal trade.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Внутрішня торгівля – це торгівля, 
яка ведеться виключно в межах певної кра-
їни. Вона змушує вітчизняних виробників 
якнайповніше враховувати запити суспіль-
ства. Внутрішній ринок повинен функціону-
вати таким чином, щоб забезпечувати в дер-
жаві макроекономічну стабільність і водночас 
бути основою для поступового економічного 
розвитку.

Стан та динаміка обсягів внутрішньої тор-
гівлі, зокрема стан обсягів обігу роздрібної 
торгівлі, є важливими чинниками економічної 
ситуації в державі. Правильний баланс між 
внутрішнім споживанням та внутрішнім інвес-
туванням може бути потужним фактором еко-
номічного зростання. Тому аналіз поведінки 
економічних індикаторів стану внутрішньої 
торгівлі та аналіз факторів впливу на обсяг 
торгівлі, а також впливу торгівлі на соціально- СТ

АТ
И
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И
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економічний розвиток країни потребують все-
бічного статистичного дослідження на регіо-
нальному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженнями в галузі функціонування 
та розвитку внутрішньої торгівлі в Україні 
займалася низка науковців, зокрема В. Апо-
пій, А. Мазаракі, В. Лагутін, М. Барна, О. Кор-
нілова, І. Міщук.

В монографії [1] розкрито соціально-еконо-
мічний зміст торговельної діяльності, а також 
досліджено тенденції розвитку внутрішньої 
торгівлі в Україні за останні роки.

Вплив економічної глобалізації на сферу 
внутрішньої торгівлі досліджено в роботі 
[2, с. 8–12]. В дослідженні [3, с. 5–9] розгля-
нуто наслідки дисбалансів між виробництвом 
та споживанням, які виникають внаслідок 
нестабільності ринку, коли низький плато-
спроможний попит не дає можливостей для 
розвитку виробництва. Цілісна концепція роз-
витку системи внутрішньої торгівлі України 
пропонується в праці [4, с. 64–69].

Динаміка розвитку внутрішньої торгівлі на 
рівні конкретних підприємств досліджувалася 
у статті [5, с. 20–26]. Взаємозв’язок між обся-
гом роздрібного товарообігу та заробітною 
платнею в Україні встановлено в дослідженні 
[6, с. 154] у вигляді лінійної залежності.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У всіх попередніх дослі-
дженнях внутрішньої торгівлі в Україні не вра-
ховувалася величина інфляції, яка суттєво 
впливає на реальне значення динаміки такої 
торгівлі. Також практично не досліджувалася 
статистика обсягу внутрішньої торгівлі на 
особу у розрізі окремих регіонів України з метою 
їхньої класифікації та порівняльного аналізу.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті полягає у ста-
тистичному дослідженні взаємозв’язку між 
внутрішньою торгівлею та іншими економіч-
ними показниками, зокрема доходами насе-
лення, а також класифікація регіонів України 
за обсягом та динамікою внутрішньої торгівлі 
на особу.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Розглядаються такі офіційні статис-
тичні показники:

Rit – обсяг обігу роздрібної торгівлі 
в  i-й області України у t-му році [7];

Pit – кількість населення в i-й області Укра-
їни у t-му році [8];

CPIt – індекс споживчих цін в Україні 
в t-му році по відношенню до попереднього 
року [9].

Статистичні дані наведено без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим і м. Севастополя. Дані за 
2015–2016 роки наведено також без ураху-
вання частини зони проведення антитерорис-
тичної операції.

На основі цих офіційних даних за форму-
лами (1) були розраховані значення R1it обся-
гів обігу роздрібної торгівлі на особу для кож-
ної з областей України у t-му році:

R1i t= Rit/Pit (i = 1,…,25; t = 2010,…,2016).  (1)
З урахуванням факту високої інфля-

ції в Україні в деякі з останніх років (CPI2011 
= 104,6% = 1,046; CPI2012 = 99,8%; CPI2013 = 
100,5%; CPI2014 = 124,9%; CPI2015 = 143,3%; 
CPI2016 = 112,4%) за формулою (2) розрахо-
вано обсяг обігу роздрібної торгівлі на особу 
R2it в кожній області України за всі розглянуті 
роки в цінах 2016 року (тобто з урахуванням 
інфляції):

R2it = 𝑅𝑅𝑅𝑅2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘

2016

𝑘𝑘𝑘𝑘=𝑖𝑖𝑖𝑖+1

 

𝑇𝑇𝑇𝑇1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑅𝑅𝑅𝑅1𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1 

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(i = 1,…,25; t = 2010, …, 2015).     (2)
За формулою (3) розраховані величини Tit   

ланцюгові темпи приросту обігу роздрібної 
торгівлі на особу:

T1it = R1it/R1(i, t-1) 
(i = 1,…,25; t = 2011, …, 2015).        (3)

Середній темп приросту Tempi розрахову-
вався для кожної області як середнє геоме-
тричне величин T1it за роки t = 2011, …, 2016.

Крім того, розглядаємо такі показники:
Ui, 2015 – частка міського населення 

в i-й області у 2015 році [10, с. 5];
Di, 2015 – середній дохід населення на одну 

особу в i-й області у 2015 році [11].
В табл. 1 на основі даних про обсяг 

обігу роздрібної торгівлі та про кількість 
населення представлені обсяги обігу роз-
дрібної торгівлі в Україні для кожного регі-
ону зокрема та сума цього обігу за 2010–
2016 роки загалом.

За загальною сумою обігу роздрібної тор-
гівлі на особу за 2010–2016 роки отримана 
така класифікація.

A. Найвищий рівень внутрішньої торгівлі – 
місто Київ.

B. Області з високим рівнем внутрішньої 
торгівлі (168 тис. грн. – 153 тис. грн.): Харків-
ська, Одеська, Київська, Дніпропетровська, 
Запорізька.

C. Області із середнім рівнем внутрішньої 
торгівлі (134 тис. грн. – 113 тис. грн.): Микола-
ївська, Херсонська, Івано-Франківська, Львів-
ська, Волинська, Кіровоградська, Житомир-
ська, Черкаська, Полтавська, Вінницька.
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D. Області з низьким рівнем внутрішньої 
торгівлі (110 тис. грн. – 100 тис. грн.): Черні-
гівська, Хмельницька, Сумська, Рівненська, 
Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська.

E. Області з дуже низьким рівнем внутріш-
ньої торгівлі (менше 100 тис грн. на особу): 
Донецька, Луганська.

Зазначимо, що класифікація на групи (A, 
B, C, D, E) за даними 2016 року співпадає з 
такою ж класифікацією за загальною сумою 
обігу. Тому вона може бути орієнтиром як для 
маркетологів, так і для державних органів 
управління.

В поточних цінах усі річні (ланцюгові, від-
носні) темпи приросту T1it (за винятком Доне-
цької та Луганської областей, де відбувався 
спад) були додатними. Найбільший відносний 
приріст обігу роздрібної торгівлі (39%) спосте-
рігався у 2011 році в Київській області. Най-
менший приріст (7%) відбувся у 2013 році в 
Закарпатській та Тернопільській областях.

У 2016 році найбільший темп зростання 
обсягу товарообігу на особу в поточних цінах 
T1i,2016 мав місце у Львівській області (20%), 
найнижчий – в Чернівецькій (8%) та Волин-
ській областях (5%).

Середньорічний ланцюговий темп при-
росту Tempi в поточних цінах становив від 
15% (Чернівецька область) до 20% (Київська 
область).

Ланцюгові прирости T2it величин R2it обся-
гів обігу роздрібної торгівлі на особу в цінах 
2016 року були розраховані аналогічно до 
приростів T1it оборотів торгівлі в поточних 
цінах.

В табл. 2 представлена динаміка оборотів 
роздрібної торгівлі та темпів її приросту як в 
поточних цінах (без урахування інфляції), так 
і в цінах 2016 року (з урахуванням інфляції).

Аналіз темпів приросту в цінах 2016 року 
показує позитивну динаміку внутрішньої 
торгівлі 2011, 2012 та 2013 років. У 2014 
та 2015 роках відбувався значний спад. У 
2016 році загалом по Україні відбулося зрос-
тання обсягів роздрібної торгівлі навіть з ура-
хуванням інфляції.

З урахуванням інфляції лідером за серед-
нім темпом проросту у 2011–2016 роках та за 
базовим приростом із 2010 року залишається 
Київська область (6% та 38% відповідно). 
Найменші темпи приросту (як і темп при-
росту в поточних цінах) показала Чернівецька 
область (середній темп – 2%, базовий темп 
приросту   11%). З урахуванням інфляції спад 
з 2010 року становив у Донецькій області 
65%, в Луганській – 80%.
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З метою встановлення взаємозв’язку між 
обсягом товарообігу та іншими економічними 
показниками розглядаємо також питому вагу 
міського населення (рівень урбанізації) Ui, 015 
та середній дохід на особу Di, 2015 для кожної 
з областей в 2015 році. На рис. 1 представ-
лено доходи населення та обсяги внутрішньої 
торгівлі в Україні у 2015 році для всіх регіонів. 
Області з вищим ступенем урбанізації зобра-
жені більшим розміром.
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Доходи на особу, тис. грн.

Внутрішня торгівля в Україні у 2015 році

Рис. 1. Доходи та обороти роздрібної торгівлі 
регіонів України у 2015 році

Коефіцієнт кореляції між оборотами роз-
дрібної торгівлі та доходами на особу стано-
вить r(Di, 2015, R1i, 2015) = 0,93. Між рівнем урба-
нізації та торгівлею на особу цей коефіцієнт 
дорівнює r(Ui, 2015, R1i, 2015) = 0,80 (Донецька та 
Луганська області не бралися до уваги). Тому 
можна говорити про наявність регресійної 
залежності R1i, 2015 та Di, 2015. Ця залежність у 
вигляді прямої, що проходить через початок 
координат, має такий вигляд:

R1 = 0,786 D.                    (4)
Це означає, що під час збільшення серед-

нього доходу на 1 грн. обсяг товарообігу на 
одну особу збільшиться на 0,786 грн., що в 
межах усієї країни спричинить збільшення 
споживання на 34,4 млн. грн.

Ми вважаємо, що отриманий результат 
узгоджується з результатом [6, с. 153] про те, 
що збільшення середньої зарплати на 1 грн. 
збільшить загальний обсяг торгівлі по Україні 
на 20 млн. грн.

Обсяг споживання на особу також значно 
залежить від питомої ваги міського населення 
в областях Ui. Тому процес урбанізації Укра-

їни слід розглядати як позитивний фактор.
Рис. 1 показує також той факт, що за дохо-

дах населення на інтервалі 14 (тис. грн.) < 
Di, 2015 < 76 (тис. грн.) вже виявляється мар-
жиналізм, хоча й дуже незначно. Із збільшен-
ням доходів частка на купівлю трохи змен-
шується, збільшуючи тим самим частку на 
заощадження.

Точки Волинської та Івано-Франківської 
областей розміщені вище від лінії тренду. 
Це означає, що населення цих областей 
схильне до купівлі товарів роздрібної тор-
гівлі. Водночас населення Полтавської та 
Сумської областей є більш схильним до зао-
щадження та до інвестування, ніж в серед-
ньому по Україні.

Важливою щодо можливостей внутріш-
ньої торгівлі є структура доходів населення 
України [12, с. 20]. Так, у 2015 році зарп-
лата в Україні становила 39% від усіх дохо-
дів, прибутки – 18,6%, соціальна допомога 
та інші трансфери – 37,8%. У 2016 році ця 
структура незначно покращилася: зарплата 
становила 41,8%, прибутки – 18,2%, соці-
альна допомога та інші трансфери – 35,9%. 
Така ситуація значно гальмує розвиток вну-
трішнього інвестування в Україні, оскільки 
вільна торгівля відбувається переважно на 
основі прибутків та зарплати, а не пільг. Крім 
того, торгівля формує 15% ВВП та забезпе-
чує близько 25% трудових ресурсів країни 
[13, с. 2]. Низька зарплата та велика соці-
альна допомога ніяк не сприяють розвитку 
внутрішньої торгівлі, отже, й економічному 
зростанню.

Висновки з цього дослідження. На основі 
регіональної статистики виділено регіони 
України з високим, середнім та низьким рів-
нями розвитку внутрішньої торгівлі на особу. 
Рівень роздрібного товарообігу дуже сильно 
корелює з доходами населення, які пов’язані 
з рівнем урбанізації. Аналіз динаміки роздріб-
ної торгівлі виявив після спаду позитивний 
темп зростання в 2016 році навіть з ураху-
ванням інфляції. Встановлено, що негативна 
структура доходів населення України суттєво 
гальмує можливість внутрішнього інвесту-
вання. Отримана інформація може бути вико-
ристана для активізації внутрішньої торгівлі в 
післякризовий період.
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ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
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Інтернет-просування освітніх послуг класичними 
університетами України

Белз О.Г.
кандидат економічних наук, доцент,

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті охарактеризовано основні методи просування освітніх послуг у мережі Інтернет. Проаналізовано 
позиціонування в мережі Інтернет провідних класичних університетів України та Комп’ютерної Академії ШАГ. 
Досліджено джерела трафіку на сайтах навчальних закладів України.

Ключові слова: освітня послуга, просування сайтів, інтернет-маркетинг, Webometrics, SimilarWeb.

Белз А.Г. ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КЛАССИЧЕСКИМИ УНИВЕРСИТЕ-
ТАМИ УКРАИНЫ

В статье охарактеризованы основные методы продвижения образовательных услуг в сети Интернет. Про-
анализировано позиционирование в сети Интернет ведущих классических университетов Украины и Компью-
терной Академии ШАГ. Исследованы источники трафика на сайтах учебных заведений Украины.

Ключевые слова: образовательная услуга, продвижение сайтов, интернет-маркетинг, Webometrics, 
SimilarWeb.

Belz O.H. INTERNET PROMOTION OF EDUCATIONAL SERVICES OF THE CLASSICAL UNIVERSITIES OF 
UKRAINE 

The article describes the main methods of promotion of educational services on the Internet. The author analyz-
ed the ratings in the Internet the leading classical universities of Ukraine and STEP Computer Academy. This paper 
investigates the sources of traffic on the websites of educational institutions of Ukraine.

Keywords:  educational service, site promotion, Internet marketing, Webometrics, SimilarWeb.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нинішня економічна, політична та 
демографічна ситуація в Україні зумовила 
значний ріст конкуренції на ринку освіт-
ніх послуг. Загалом в країні Реєстр вищих 
навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації 
налічує 1766 позицій. Для збереження кон-
курентних переваг навчальні заклади все 
частіше застосовують інструменти інтернет-
маркетингу. Перевагами інтернет-маркетингу 
є інтерактивність, можливість максимально 
точного таргетингу (попадання в цільову ауди-
торію), можливість постклік-аналізу, який дає 
змогу максимально підвищити такі показники, 
як конверсія сайту і віддача інтернет-реклами 
[1]. Також ефективне застосування інструмен-
тів інтернет-маркетингу сприятиме форму-
ванню контингенту студентів та становленню 
позитивного іміджу навчального закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні існує велика кількість методів інтер-
нет-просування. На думку багатьох науковців 
та практиків [2; 3; 4], головними з них є:

1. Контекстна реклама – один із найбільш 
поширених і популярних видів реклами, осно-
вою якого є система оплати за клік. Оголо-
шення контекстної реклами можуть показува-
тися як у пошуковому рядку, так і на сайтах, 
які входять у партнерську мережу провайдера 
контекстної реклами. Таку рекламу виводять 
під час введення користувачем відповідного 
ключового слова, під яке налаштована кампа-
нія рекламодавця. У ситуації з партнерськими 
ресурсами оголошення формуються на основі 
аналізу контенту сторінки і з урахуванням 
інтересів користувача. Провайдерами контек-
стної реклами є самі пошукові системи. Най-
більші сервіси такого типу – Google AdWords і 
Яндекс.Директ.

2. Ремаркетинг – це одна з функцій, доступ-
них у системах контекстної реклами. Суть 
ремаркетингу полягає в можливості відслідко-
вувати користувачів, які відвідали сайт рекла-
модавця, і показувати таким відвідувачам ого-
лошення повторно. Коли користувач відвідує 
сайт, на якому встановлений спеціальний код М
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ремаркетингу, його ідентифікатор вноситься 
до спеціального списку ремаркетингу. Потім 
можна створити кампанію в Google AdWords 
або Яндекс.Директ, показуючи таким користу-
вачам оголошення на інших сайтах у медійній 
мережі. За допомогою ремаркетингу можна 
значно збільшити коефіцієнт конверсії.

3. Пошукове просування або SEO – Search 
Engine Optimization – це комплекс заходів, які 
вживаються фахівцями відповідного профілю 
з метою збільшення видимості сайту в пошу-
кових системах за цільовими для бізнесу клю-
човими словами для забезпечення зростання 
трафіку (відвідуваності). Виокремлюють такі 
етапи SEO-оптимізації, як:

– аудит конкурентів (аналіз віку сайту, від-
відуваності, кількості індексованих сторінок 
сайту, донорів сайту тощо);

– підбір низько- та високочастотних запи-
тів;

– внутрішня оптимізація сайту (удоскона-
лення структури сайту, заповнення мета-тегів, 
створення веб-сторінок адаптивними та кро-
сбраузерними, створення мапи сайту тощо);

– наповнення сайту якісним контентом 
(дотримання принципів унікальності, корис-
ності, експертності тексту тощо);

– робота над поведінковими чинниками 
(швидкість завантаження сайту, час пере-
бування на ресурсі, кількість переглянутих 
користувачем сторінок, глибина перегляду, 
внутрішні переходи тощо).

4. Медійна реклама чи банерна реклама. 
Суть медійної реклами полягає у розміщенні 
банерів на сторонніх сайтах, під час кліку 
на які користувачі переходять на спеціальну 
цільову сторінку на сайті рекламодавця. 
Такий трафік легко відстежувати за допомо-
гою сервісів веб-аналітики. Медійну рекламу 
можна розміщувати і за допомогою Google 
AdWords, який надає для цього всі необхідні 
можливості, а також майданчики у вигляді 
сайтів-учасників партнерської мережі. Крім 
того, можна домовлятися про розміщення 
безпосередньо із власниками інших ресурсів.

5. Реклама в соціальних мережах. Тарге-
тована реклама в соціальних мережах зараз 
є одним із основних видів реклами в Інтер-
неті. Крім того, активно використовується 
так званий SMM (Social Media Marketing) – 
маркетинг у соціальних медіа, суть якого 
полягає у формуванні та розвитку спільнот 
навколо сторінки бренду в певній соціальній 
мережі. Різниця між таргетованою рекламою і  
SMM-просуванням полягає в тому, що в пер-
шому варіанті рекламодавець платить за 

кліки, а другий полягає саме у роботі зі спіль-
нотою і в розвитку сторінки бренду. SMM 
передбачає, що на офіційній сторінці компанії 
у соціальних мережах публікуються новини 
компанії, спеціальні пропозиції, знижки, акції 
з посиланням на сайт, корисні статті, заходи, 
нові послуги.

6. Тізерна реклама – це своєрідний мікс 
із медійної і контекстної реклами. Тізер – це 
рекламне оголошення, яке складається із 
заголовка, невеликого тексту, який характери-
зує рекламований продукт, і його фото. Ство-
рення та розміщення тізерної реклами здій-
снюється шляхом взаємодії власників сайтів 
і рекламодавців через спеціальні тізерні 
мережі. 

7. CPA-реклама. Модель Cost Per Action 
(CPA) передбачає такий механізм роботи, 
коли оплата з боку рекламодавця проводиться 
тільки у разі здійснення певних дій з боку клі-
єнта. Взаємодія з веб-майстрами і рекламо-
давцями за цією схемою здійснюється на базі 
спеціальних платформ – CPA-мереж. Най-
більшими і найпопулярнішими серед них є 
Admitad.com, Kma.biz і SalesDoubler.com.ua.

8. Мобільна реклама. У Google ство-
рили спеціальну платформу для мобільної 
реклами – AdMob. Крім того, створювати ого-
лошення для мобільних пристроїв можна і в 
Google AdWords, Яндекс.Директ чи у соціаль-
них мережах. Тому запуск кампанії з показом 
на мобільних платформах дає змогу скорис-
татися всіма перевагами контекстної реклами 
чи реклами у соціальних мережах та отри-
мати додаткові переваги технології визна-
чення місця розташування користувача.

9. Просування сайту статтями. Тематичні 
статті з посиланнями та ключовими словами 
можна розміщувати як на власному ресурсі, 
так і на сторонніх (тематичних форумах, бло-
гах тощо). Унікальні статті, розміщені на влас-
ному ресурсі, підвищують пошуковий трафік 
(відвідуваність сайту). Статті на інших ресур-
сах приводять читачів на власний ресурс, що 
позитивно впливає на позиції сайту в пошуко-
вих системах.

10. E-mail маркетинг. Перевага реклами з 
використанням E-mail очевидна – інформація 
потрапляє прямо в поштову скриньку потен-
ційного користувача ресурсу. Для цього можна 
використовувати власну інформаційну роз-
силку, рекламу в чужих розсилках або пряму 
рекламну розсилку підписаним абонентам. 

11. Розміщення інформації про компанію 
у Вікіпедії. Вікіпедія (Вікі, Wiki) являє собою 
тип мережевого ресурсу, в якому користувач 
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може сам додавати контент. Найбільш відо-
мий приклад такого ресурсу – це Wikipedia.
org, колективно редагована онлайн-енцикло-
педія. 

12. Реєстрація сайту в каталогах. Реєстра-
ція сайту в каталогах є одним із найбільш 
значущих інструментів для тих, хто бажає 
заявити про свій сайт в Інтернеті. Найбільш 
відомі українські каталоги сайтів для без-
коштовного розміщення – www.rang.com.
ua; www.platinum.org.ua; www.qww.com.ua;  
www.kartka.com.ua; www.allcatalog.org.ua; 
www.uacatalog.org; www.regional.com.ua.

Використання певного інструментарію 
інтернет-просування позначається на рей-
тингах сайтів. Науковці посилаються на рей-
тинги сайтів [2], однак не досліджують вплив 
інтернет-маркетингу на позиції сайту в мережі 
Інтернет.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити методи, 
якими користуються для просування освітніх 
послуг в Інтернеті класичні університети Укра-
їни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою дослідження обрано «Топ-
10 2016. Кращі класичні університети Укра-
їни» (за версією інформаційного освітнього 
ресурсу «Освіта.ua») [5]. Для порівняння 
методів інтернет-просування освітніх послуг 
також проаналізовано інструментарій інтер-
нет-просування Комп’ютерної академії ШАГ, 
яка позиціонує себе як міжнародний навчаль-
ний заклад, що спеціалізується на ІТ-освіті.

Існують різні методики формування рей-
тингів сайтів. У дослідженні обрано рейтинги 
за версією Webometrics та рейтинги за вер-
сією SimilarWeb. 

Вебометричний рейтинг університетів 
світу (англ. Webometrics ranking of world’s 
universities) – один із рейтингів університетів 
світу, за яким аналізують ступінь представ-
лення діяльності університетів в інтернет-
просторі. Рейтинг складають із 2004 року і 
публікують двічі на рік (у червні-липні та січні). 
Його складає Лабораторія кіберметрики 
(“Cybermetrics Lab”) Національної дослідниць-
кої ради Іспанії (“Spanish National Research 
Council”, CSIC), яка діє при Міністерстві науки 
та інновацій Іспанії. Під час формування 
рейтингу аналізують понад 20 000 вищих 
навчальних закладів і визначають їхнє місце 
відповідно до ступеня представлення своєї 
діяльності в інтернет-просторі, застосовуючи 
свою власну методологію оцінки. Суть мето-
дології полягає в тому, що оцінюють не веб-

сайти, їх дизайн і юзебіліті або популярність 
їх змісту залежно від кількості візитів або 
відвідувачів, а діяльність університетів з ура-
хуванням організованих навчальними закла-
дами заходів та їх актуальності і впливу. [6]

SimilarWeb – популярний онлайн-інстру-
мент для конкурентної розвідки, який дає 
змогу аналізувати інтернет-трафік у розрізі 
регіонів та тематик, визначати основних грав-
ців у тій чи іншій сфері діяльності, а також 
канали їх просування [7]. Рейтинги сайтів сер-
вісом SimilarWeb розраховують на підставі 
аналізу трафіку [8]. 

Дані для аналізу рейтингів обраних 
навчальних закладів подано у табл. 1.

Як видно з табл. 1, найбільш порівнювані 
рейтинги – міжнародний рейтинг університе-
тів за версією Webometrics та рейтинг сайтів 
за версією SimilarWeb в категорії «Кар’єра й 
освіта – Університети і коледжі». Трійку ліде-
рів за діяльністю серед обраних для дослі-
дження університетів формують Київський 
національний університет імені Тараса Шев-
ченка, Сумський державний університет та 
Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна. Реалізація в університетській 
діяльності систематичних та ефективних 
заходів дасть змогу формувати і посилювати 
імідж, встановлювати і підтримувати зв’язки 
зі споживачами освітніх послуг, особами, які 
впливають на споживчий вибір, колегами, 
представниками науки і бізнесу. У трійку ліде-
рів за трафіком сайту входять Сумський дер-
жавний університет, Прикарпатський націо-
нальний університет імені Василя Стефаника 
та Одеський національний університет імені 
І.І. Мечникова. Комунікаційна активність цих 
навчальних закладів є чинником формування 
позитивного іміджу та здійснення ефектив-
ного рекрутингу студентів.

Для аналізу трафіку скористаємося інстру-
ментом сервісу SimilarWeb (див. табл. 2).

Як видно з даних табл. 2, переважно осно-
вним джерелом трафіку сайтів обраних для 
дослідження навчальних закладів є орга-
нічний пошук через пошукові системи, що є 
результатом SEO-оптимізації сайту. Виняток 
становить Дніпропетровський національ-
ний університет ім. О. Гончара, де більша 
частка трафіку – це пряме введення URL-
адреси у рядок пошуку браузера. Причиною 
цього є надзвичайно низька індексація сторі-
нок сайту вузу. Також дуже погано пошукові 
системи індексують сторінки Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федь-
ковича. А судячи з даних рейтингу цих уні-
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верситетів за версією Webometrics, можна 
дійти висновку про неналежний підхід до 
організації системи контент-менеджменту в 
цих університетах, що може згубно вплинути 
на їхній імідж.

Проаналізувавши результати конкурент-
ної розвідки, зауважимо, що класичні уні-
верситети України практично не використо-
вують платних методів інтернет-просування. 
На противагу їм Комп’ютерна Академія ШАГ 
використовує такі інструменти інтернет-
маркетингу, як платний пошук, переходи за 
посиланнями, медійна реклама, поштова 
розсилка. Активна маркетингова політика 
дала їй змогу здобути хороші позиції у рей-
тингу за версією SimilarWeb, незважаючи на 
низькі результати у рейтингу університетів за 
версією Webometrics. Сьогодні є помилкою 
недооцінювати вплив інтернет-маркетингу на 
збереження конкурентних переваг на ринку 
освітніх послуг. Загальні тенденції в кра-
їні свідчать про невпинне зростання впливу 
інтернет-маркетингу на більшість сфер люд-
ської діяльності. За даними дослідження Все-
української рекламної коаліції частка інтер-

нет-реклами щодо всього медіаринку України 
зросла з 18% у 2013 р. до 27% у 2016 р. (див. 
рис. 1).

Висновки з цього дослідження. Класич-
ним університетам України для успішного 
функціонування на ринку освітніх послуг 
потрібно розвивати систему контент-менедж-
менту та проводити більш агресивну марке-
тингову політику.

Рис. 1. Обсяг медійного рекламного ринку України, млн. грн. (джерело 
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У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти використання методики визначення країн – основних 
торговельних партнерів. Запропоновано особливий підхід щодо встановлення переліку таких країн із метою 
оцінки подальших перспектив стратегії зовнішньоекономічної діяльності України та ситуації на валютному 
ринку. Побудовано модель інтегрального показника країн – торговельних партнерів, а також здійснено аналіз 
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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты использования методики определения 
стран – основных торговых партнеров. Предложен особенный подход к определению перечня таких стран с 
целью оценки дальнейших перспектив стратегии внешнеэкономической деятельности Украины и ситуации 
на валютном рынке. Построена модель интегрального показателя стран – торговых партнеров, а также про-
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The article discusses the theoretical and practical aspects of the methodology for determining countries – major 
trade partners. A special approach to establish a list of such countries to evaluate the future prospects of the strategy 
of foreign economic activity of Ukraine and the foreign exchange market. The model of integral index EU trading 
partners was built, the analysis and conclusions about its practical use were made.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Питання розроблення і реаліза-
ції стратегії зовнішньоекономічної діяль-
ності України, яка би враховувала відповідні 
поточні зрушення у географічному спряму-
ванні товарних потоків України, є досить акту-
альним. Особливо нагальною ця проблема 
стає в умовах турбулентності на валютному 
ринку України, стрибкоподібних коливань 
обмінного курсу, обвальної девальвації наці-

ональної валюти, значної зміни макроеконо-
мічних показників та послаблення міжнарод-
ної конкурентоспроможності країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Фундаментальним дослідженням роз-
витку України під впливом зовнішньоеконо-
мічної діяльності (ЗЕД) та особливостям її 
державного регулювання присвячені роботи 
В. Гейця, А. Кредісова, І. Паска, В. Третяка та 
ін. Управлінським аспектам ЗЕД України при-М
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діляли увагу О. Кириченко [1], Л. Масловська. 
Також частково визначенню країн – основних 
торговельних партнерів у межах методики 
розрахунку індексу РЕОК приділяли увагу 
В. Міщенко [2], Н. Слав’янська та О. Коре-
нєва. Проте, на нашу думку, сучасні розробки 
є досить обмеженими і не враховують осо-
бливості та структуру зовнішньоторговельної 
діяльності України.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в аналізі осо-
бливостей наявних теоретико-методологічних 
підходів щодо визначення країн – основних 
торговельних партнерів України, моделюванні 
інтегрального показника оцінки рейтингу кра-
їни та розробленні практичних рекомендації 
щодо його використання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз літературних джерел свід-
чить, що головними елементами стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності України є 
створення потужного експортного сектору; 
зміцнення і забезпечення конвертованості 
національної валюти; залучення інозем-
них інвестицій на основі створення спіль-
них підприємств, вільних економічних зон, 
інших форм спільного підприємництва з іно-
земним капіталом; лібералізація імпорту; 
здійснення закордонної підприємницької 
діяльності; формування розгалуженої сис-
теми зовнішньоекономічного менеджменту 
(банки, біржі, страхові компанії, консал-
тинг, аудит, лізинг та ін.); гнучка податкова, 
цінова, депозитна, кредитна, фінансова і 
валютна політика, що стимулює диверсифі-
кацію експортно-імпортних операцій; інте-
грація економіки в європейські і світові гос-
подарські об’єднання та організації тощо [1]. 
Водночас, як зазначалось раніше, сучасні 
науковці практично не приділяють уваги 
питанням врахування відповідних поточ-
них зрушень у географічному спрямуванні 
товарних потоків України. 

Одним із підходів, який може сприяти част-
ковому вирішенню цих проблем, є визначення 
переліку країн, яких можна віднести до осно-
вних торгових партнерів України (далі – ОТП). 
Так, Національний банк України відповідно 
до міжнародних стандартів із березня 2015 р. 
щомісячно визначає індекс реального ефек-
тивного обмінного курсу (РОЕК) гривні, спи-
раючись на відповідну методику розрахунку 
індексів реального ефективного обмінного 
курсу та номінального ефективного обмінного 
курсу гривні [3]. Її основу становлять методо-
логії Банку міжнародних розрахунків, Євро-

пейського центрального банку та Міжнарод-
ного валютного фонду. 

Зауважимо, що відповідна методика МВФ 
отримала назву «модель багатостороннього 
обмінного курсу» і передбачає такі етапи, як 
[2]: 

1) вибір базового року, до якого будуть 
перераховуватись усі індекси валютних кур-
сів; 

2) вибір способу усереднення валютного 
курсу за рік; 

3) визначення країн – головних торговель-
них партнерів держави; 

4) визначення частки кожної з них у торго-
вельному обороті країни; 

5) розрахунок індексів середньорічних 
обмінних курсів національної валюти до 
валют країн – головних торговельних партне-
рів щодо базового року; 

6) зважування їх за часткою цих країн у 
торговельному обороті країни.

Оприлюднення у зручному форматі даних 
щодо динаміки номінального ефективного 
обмінного курсу дає аналітикам змогу оці-
нити зміну вартості гривні щодо кошика валют 
наших основних торгових партнерів. А дані 
щодо РЕОК, тобто показника з урахуванням 
інфляції, дають змогу порівнювати зміну вар-
тості споживчого кошика в Україні та за кор-
доном.

Зазначимо, що для обчислення РЕОК та 
НЕОК використовуються вагові коефіцієнти, 
які відображають середню за останні три роки 
питому вагу країн – основних торговельних 
партнерів України в її загальному зовніш-
ньому товарообороті. При цьому критерієм 
включення країни до переліку основних тор-
говельних партнерів слугує її частка в загаль-
ному зовнішньоторговельному обороті Укра-
їни. Натепер значення критерію встановлено 
на рівні 0,5% (раніше – 1%). 

Для того щоб врахувати поточні зрушення 
у географічному спрямуванні товарних пото-
ків України та зрозуміти стан та перспективи 
РЕОК, необхідно визначити, які країни є акту-
альними партнерами України. За даними 
2014‒2016 рр. [4] були здійснені відповідні 
розрахунки, результати яких наведено в 
табл. 1, 2, на рис. 1. 

За результатами обчислень індекс РЕОК 
гривні у 2017 р. має розраховуватися за 
кошиком із 27 валют 36 країн – основних 
торговельних партнерів України. Сукупний 
обсяг експорту та імпорту товарів та послуг із 
цих 36 країн, що враховуються в обчисленні 
РЕОК гривні, становить 86,5% від загального 
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зовнішньоторговельного обороту України. 
При цьому найбільша частка в ЗТО 2016 р. 
припадає на країни Європи, Азії та СНД, а 
основними валютами, які формують кошик 
індексу РЕОК, є євро, долар США, російський 
рубль та юань.

Проте, на нашу думку, хоч розміри експорту 
та імпорту впливають на обсяг операцій на 
Міжбанківському валютному ринку України, 
а отже, формують валютний курс гривні до 
долара, для подальшої перспективи визна-
чення стану валютного ринку і валютного 
курсу та географічного спрямування товарних 
потоків України необхідний більш змістовний 
підхід до критерію «основний торговельний 
партнер». Мається на увазі, що є країни, у 

Таблиця 1
Країни світу – основні торговельні партнери України за географічними напрямами, 

2017 р.
Країни СНД Країни Європи Країни Азії Країни Африки Країни Америки

Російська  
Федерація Нiмеччина Китай Єгипет США

Білорусь Польща Туреччина
Казахстан Iталiя Iндiя

Молдова Угорщина Саудiвська 
Аравiя

Францiя Iзраїль

Iспанiя Корея, 
Республiка

Нiдерланди Японiя
Чехія Iран

Румунiя Iрак
Велика Британія Iндонезiя

Литва Таїланд
Словаччина Грузiя

Австрiя
Швейцарiя

Бельґiя
Болгарiя
Норвеґія

Грецiя

Таблиця 2
Регіональний розподіл країн світу – основних торговельних партнерів України  

за індексом РЕОК

Країни Кількість 
країн

Кількість 
валют

Частка в ЗТО, 2016 р.,  
%

Загальний ЗТО  
у 2016 р., тис. дол. США

Країни СНД 4 4 18,23 13 783 802,17
Країни Європи 18 9 39,13 29 587 811,16
Країни Азії 12 12 23,31 17 626 380,24
Країни Африки 1 1 3,06 2 314 877,11
Країни Америки 1 1 2,80 2 114 466,37
Разом 36 27 86,53 65 427 337,05

Рис. 1. Регіональний розподіл країн світу – 
основних торговельних партнерів України  

за індексом РЕОК
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торговельних відносинах з якими переважає 
імпорт, і країни, куди Україна здебільшого 
експортує. Для валютного курсу гривні пози-
тивним моментом є перевищення експорту 
над імпортом, а отже, надходження валютної 
виручки над потребою у валюті для фінансу-
вання імпортних угод. Тому, на нашу думку, 
важливим є врахування співвідношення екс-
порту та імпорту а також їхньої структури для 
окремо взятої країни. Зазначимо, що узагаль-
нити всі ці показники дасть змогу побудова 
інтегрального показника країн – основних 
торгових партнерів України (ІОТП), який здій-
снюється за такими основними етапами, як:

1. Формування множини індикаторів та 
визначення їх характеристичних значень. 
Індикатори експортно-імпортної діяль-
ності України, їх характеристичні значення 
запропоновані нами з метою оцінювання 
основних країн – торговельних партнерів 
України за такими основними критеріями, 
як:

‒ обсяг зовнішньоторговельного обороту 
(х1і, млн. USD), 

‒ частка експорту (х2і = х2і =
Еі
∑Еі

х3і =
Іі
∑ Іі

х4і =
Еі
Іі

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚𝑚𝑚������

𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙����

4 �

 

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, 4𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 0,2𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  + 0,2𝑧𝑧𝑧𝑧3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 0,2𝑧𝑧𝑧𝑧4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����
𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚𝑚𝑚������
𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙����

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,4����;  𝑑𝑑𝑑𝑑1 = 0,4,𝑑𝑑𝑑𝑑2,3,4 = 0,2;
𝑥𝑥𝑥𝑥1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1

12
� 121

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖: 𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1
𝑙𝑙𝑙𝑙
� 

𝑙𝑙𝑙𝑙
1

k = 1

), 

‒ частка імпорту (х3і = 

х2і =
Еі
∑Еі

х3і =
Іі
∑ Іі

х4і =
Еі
Іі

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚𝑚𝑚������

𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙����

4 �
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𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����
𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚𝑚𝑚������
𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙����

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,4����;  𝑑𝑑𝑑𝑑1 = 0,4,𝑑𝑑𝑑𝑑2,3,4 = 0,2;
𝑥𝑥𝑥𝑥1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1

12
� 121

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖: 𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1
𝑙𝑙𝑙𝑙
� 

𝑙𝑙𝑙𝑙
1

k = 1

), 

Таблиця 3
Значення інтегрального показника 10 країн – основних торговельних  

партнерів України (ІОТП)
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1. Росiйська 
Федерацiя 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

2. Йорданiя 0,17 0,35 0,34 0,37 0,29 0,23 0,25 0,28 0,33 0,18 0,27 0,29
3. Єгипет 0,14 0,15 0,11 0,20 0,20 0,22 0,13 0,17 0,21 0,27 0,33 0,20
4. Вiрменiя 0,11 0,11 0,08 0,16 0,16 0,21 0,23 0,14 0,16 0,24 0,16 0,16
5. Туреччина 0,12 0,13 0,14 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 0,12 0,17 0,25 0,14
6. Iран 0,20 0,12 0,09 0,11 0,20 0,17 0,20 0,13 0,08 0,12 0,12 0,13
7. Туркменiстан 0,06 0,07 0,07 0,08 0,19 0,18 0,08 0,16 0,10 0,25 0,17 0,13
8. Нiмеччина 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,11 0,16 0,23 0,13
9. Китай 0,07 0,07 0,06 0,08 0,13 0,09 0,09 0,10 0,15 0,20 0,31 0,13
10. Кiпр 0,33 0,23 0,18 0,15 0,08 0,14 0,08 0,08 0,06 0,11 0,06 0,12

Таблиця 4
Порівняння 10 країн – основних торгових партнерів України за двома методиками 

Методика розрахунку індексу РЕОК Методика розрахунку ІОТП

№ 
п/п Країни

Середня 
частка в 

загальному 
ЗТО, %

ЗТО 2016 р., 
тис. дол. 

США
№ 
п/п Країни I2005-2015 

(середнє)
ЗТО 2016 р., 

тис. дол. 
США

1 Російська 
Федерація 16,205 8 740 074,67 1 Росiйська 

Федерацiя 0,602722 8 740 075

2 Китай 8,081 6 520 992,39 2 Йорданiя 0,288754 153 582,1
3 Нiмеччина 7,008 5 742 323,76 3 Єгипет 0,198854 2 314 877
4 Польща 5,811 4 892 917,24 4 Вiрменiя 0,16327 97 140,59
5 Білорусь 4,805 3 680 535,75 5 Туреччина 0,135773 3 148 679
6 Туреччина 4,481 3 148 678,76 6 Iран 0,134182 745 081,7
7 Iталiя 3,976 3 287 788,93 7 Туркменiстан 0,13404 143 318
8 Єгипет 2,870 2 314 877,11 8 Нiмеччина 0,129527 5 742 324
9 Угорщина 2,843 1 855 129,59 9 Китай 0,126351 6 520 992

10 Iндiя 2,646 2 389 371,61 10 Кiпр 0,117062 75 562,98
Разом 42 572 689,8 Разом 27 681 632
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‒ коефіцієнт співвідношення експорту й 

імпорту (х4і = 

х2і =
Еі
∑Еі

х3і =
Іі
∑ Іі

х4і =
Еі
Іі

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔
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).
3. Розрахунок інтегрального індексу. 

Побудова інтегрального показника країн – 
основних торгових партнерів України (ІОТП) 
пропонується здійснювати за формулою:

IОТПijg = 

х2і =
Еі
∑Еі

х3і =
Іі
∑ Іі

х4і =
Еі
Іі
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де z1ijg, z2ijg, z3ijg, z4ijg – нормалізовані і стан-

дартизовані значення відповідно обсягу 
зовнішньоторговельного обороту (х1), частки 
експорту (х2), частки імпорту (х3), коефіці-
єнт співвідношення експорту й імпорту (х4), 
і – країна, для якої проводиться розрахунок  
(

х2і =
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∑Еі
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), j – місяць, за який проводиться розра-
хунок (

х2і =
Еі
∑Еі

х3і =
Іі
∑ Іі

х4і =
Еі
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отримані методом експертних оцінок та вка-
зують на важливість кожного з показників x1ijg, 
x2ijg, x3ijg, x4ijg в інтегральному показнику ІОТПijg. 
Із формули видно, що найбільша вага нале-
жить обсягу зовнішньоторговельного обороту. 
Інтегральна оцінка країни – торговельного 
партнера за рік обчислюється за формулою  
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показник по країні розраховується як середнє 
арифметичне ІОТПig : ІОТПi = 

х2і =
Еі
∑Еі

х3і =
Іі
∑ Іі

х4і =
Еі
Іі

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚𝑚𝑚������

𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙����

4 �

 

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, 4𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 0,2𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  + 0,2𝑧𝑧𝑧𝑧3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 0,2𝑧𝑧𝑧𝑧4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧𝑧𝑧1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑧𝑧4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����
𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚𝑚𝑚������
𝑔𝑔𝑔𝑔 = 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙����

𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,4����;  𝑑𝑑𝑑𝑑1 = 0,4,𝑑𝑑𝑑𝑑2,3,4 = 0,2;
𝑥𝑥𝑥𝑥1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥3𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥4𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1

12
� 121

𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖: 𝐼𝐼𝐼𝐼ОТП𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1
𝑙𝑙𝑙𝑙
� 

𝑙𝑙𝑙𝑙
1

k = 1

 IОТПig, де l – кіль-
кість років. 

Для побудови IОТПi були використані 
щомісячні дані Держкомстату України за 
2005‒2015 рр. щодо експорту-імпорту товарів 
60 країн світу, з якими Україна має зовніш-
ньоекономічні зв’язки [4]. Отримані резуль-
тати з найвищим значенням інтегрального 
показника зведені в табл. 3 (вибірка з перших 
10 країн), а порівняння країн ОТП за двома 
методиками здійснено в табл. 4.

Отже, як за IОТП, так і за методикою роз-
рахунку індексу РЕОК основними країнами ‒ 
торговельними партнерами України, куди 
потрібно спрямовувати зусилля щодо роз-
роблення відповідних стратегій зовнішньое-
кономічної діяльності, є Російська Федера-
ція, Китай, Німеччина, Єгипет та Туреччина. 
Необхідно відзначити, що збіг за обома мето-
диками становить 50%. Відхилення в переліку 
країн та в загальному обсязі зовнішньотор-
говельного обороту пов’язане з чинниками, 
які закладені в основу розрахунків. Так, інте-
гральна оцінка країн ОТП передбачає вико-
ристання не лише значення обсягу ЗТО, але й 
інших показників, які якісно та кількісно харак-
теризують структуру та співвідношення екс-
порту й імпорту країн. Адже перевага імпорту 
з окремо взятої країни над експортом до неї, 
хоч і може в підсумку давати досить велике 
значення обсягу ЗТО, свідчить про дисбаланс 
зовнішньої торгівлі, що може негативно впли-
нути на стан валютного ринку через відтік 
валюти з України. 

Висновки з цього дослідження. Про-
ведене авторами дослідження вказує на те, 
що моделювання переліку країн – основних 
торговельних партнерів України є одним з 
елементів її стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності. Для їх визначення використо-
вують методику МВФ, яка описує механізм 
розрахунку індексу реального ефективного 
обмінного курсу (РОЕК) гривні, спираючись 
на частку країни в загальному зовнішньотор-
говельному обороті України. Ця частка (не 
менше 0,5%) і слугує критерієм включення 
країни до переліку основних торговельних 
партнерів. Так, за здійсненими авторами роз-
рахунками таких країн у 2017 р. має бути 
36 (86,5% від загального зовнішньоторго-
вельного обороту України). Проте для вра-
хування відповідних поточних зрушень у гео-
графічному спрямуванні товарних потоків 
України необхідний більш змістовний підхід 
до критерію «основний торговельний парт-
нер», який частково може бути врахований 
за допомогою побудови інтегрального показ-
ника країн – основних торговельних партнерів 
України (ІОТП) і який не лише спирається на 
загальний обсяг зовнішньоторговельного обо-
роту, а й враховує співвідношення експорту та 
імпорту, а також їхньої структури для окремо 
взятої країни. Використовуючи щомісячні 
дані Держкомстату України за 2005‒2015 рр. 
щодо експорту-імпорту товарів 60 країн світу, 
з якими Україна має зовнішньоекономічні 
зв’язки, були отримані результати, за якими 
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основними країнами – торговими партнерами 
України, куди потрібно спрямовувати зусилля 
щодо розроблення відповідних стратегій 
зовнішньоекономічної діяльності, мають бути 
Російська Федерація, Китай, Німеччина, Єги-
пет та Туреччина. Необхідно зазначити, що збіг 
за обома методиками становить 50%. Відхи-
лення в переліку країн та в загальному обсязі 
зовнішньоторговельного обороту пов’язане з 
чинниками, які закладені в основу розрахунків. 

Проте не повністю враховано якісну суть 
показників експорту та імпорту. Зокрема, не 
весь експорт є позитивним для країни. Так, 
збільшення експорту лише сировини, напри-
клад, деревини, пшениці тощо, матиме нега-
тивні наслідки для розвитку економіки Укра-
їни. Водночас Україна має критичний імпорт, 
зокрема, енергоресурси, без якого країна обі-
йтись не може. Також деякі країни, як, напри-

клад, Російська Федерація, яка здійснює щодо 
України військову і торговельну агресію, пере-
шкоджає транзиту тощо, мають негативні про-
гнози щодо розвитку торгівлі. Тому в подаль-
ших дослідженнях необхідно врахувати саме 
ці аспекти. Іншим актуальним завданням для 
стратегії зовнішньоекономічної діяльності 
України є побудова кластерів країн ОТП, 
тобто дослідження споріднених груп країн. 
Не менш нагальною залишається проблема 
розроблення і затвердження окремо експорт-
ної стратегії України, в якій має бути визна-
чений прозорий перелік ринків, що мають 
найбільші перспективи для розвитку україн-
ського експорту та забезпечення максималь-
ного результату за ефективного використання 
ресурсів. Серед переліку перспективних рин-
ків необхідно визначити ринки у фокусі для 
розроблення окремих планів з їх розвитку.
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У статті проведено аналіз етапів формування інфраструктури комунальної власності на базі використання 
інформаційної системи (ІС). Виявлено плюси та мінуси цієї концепції. Теоретично обґрунтовано зміст та сут-
ність функціонування інфраструктури. Використано загальнонаукові методи, такі як аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, системний аналіз. Розкрито сутність і осо-
бливість понять електронної інформаційної системи, а також те, як вона впливає на формування інформа-
ційної інфраструктури комунальної власності. Створено можливість суттєво поліпшити систему обліку майна 
в країні.

Ключові слова: комунальна власність, інфраструктура, ІС, ЄІС, облік, управління майном.

Есипов А.Ю., Синенко А.И. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕ-
МЫ

В статье проведен анализ этапов формирования инфраструктуры коммунальной собственности на базе 
использования информационной системы (ИС). Выявлены плюсы и минусы этой концепции. Теоретически 
обоснованы содержание и сущность функционирования инфраструктуры. Использованы общенаучные ме-
тоды, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, абстрагирование и кон-
кретизация, системный анализ. Раскрыты сущность и особенность понятий электронной информационной 
системы, а также то, как она влияет на формирование информационной инфраструктуры коммунальной 
собственности. Создана возможность существенно улучшить систему учета имущества в стране.

Ключевые слова: коммунальная собственность, инфраструктура, ИС, ЕИС, учет, управление имуще-
ством.

Yesipov A.Y., Synenko A.I. ANALYSIS OF FORMATION INFORMATION INFRASTRUCTURE OF COMMUNAL 
PROPERTY BASED ELECTRONIC SYSTEMS

The article analyzes the stages of the formation of communal property infrastructure based on the use of the in-
formation system (IS). Identify the pros and cons of this concept. Theoretical justification of the content and essence 
of the functioning of the infrastructure. General scientific methods are used analysis and synthesis, induction and 
deduction, analogy and modeling, abstraction and specification, system analysis. The essence and peculiarity of the 
concepts of the electronic information system is revealed and how it influences the formation of the information in-
frastructure of communal property. The ability to significantly improve the property accounting system in the country.

Keywords:  municipal property, infrastructure, IP, EIS, accounting, property management.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Створення інформаційної системи 
(ІС) нині є невід’ємною частиною форму-
вання інформаційної інфраструктури управ-
ління комунальною власністю. ІС, відповідно 
до своєї назви, використовується для вирі-
шення завдань, пов’язаних з високим вмістом 
операцій з обробки даних. До таких операцій 
відносять збір даних, маніпулювання ними, 
зберігання даних і підготовку документів. ІС 
більшою мірою орієнтується на дані. Осно-
вними завданнями та функціями підрозділів 

управління комунальною власністю та інф-
раструктури є реалізація повноважень вико-
навчих органів міської ради у сфері управ-
ління майном, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста; здій-
снення обліку майна, що перебуває у кому-
нальній власності територіальної громади 
міста; здійснення контролю за ефективністю 
використання і збереженням закріплених за 
підприємствами об’єктів комунальної влас-
ності; затвердження та погодження договорів 
оренди нежилих приміщень комунальної влас-М
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ності; проведення розрахунків орендної плати 
тощо. Тобто для поліпшення роботи відділу є 
доцільним створення та подальше вдоскона-
лення електронної інформаційної системи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Створення електронного інформаційного 
суспільства розглядається у працях багатьох 
зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема 
в роботах В.М. Фурашева, Д.В. Ланде, 
О.М.  Григор’єва, О.В. Фурашева. В їх дослі-
дженнях висвітлюються сама сутність теоре-
тичного та практичного використання електро-
нних систем у повсякденному житті держави, 
погляди у сьогодення і майбутнє.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте аналіз очікува-
них результатів електронного урядування і 
перспективи впровадження його у життєвий 
цикл України не були досліджені у працях 
вищезгаданих науковців.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). По-перше, треба зрозуміти кон-
цепцію створення електронного урядування, 
визначитися як працює наявна система 
електронної обробки даних. По-друге, слід 
з’ясувати, які завдання перед собою ставить 
підрозділ органу місцевого самоврядування, 
відповідального за використання комуналь-
ного майна.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Останнім часом стало популярним 
говорити про електронне урядування як про 
панацею від усіх державних проблем – від 
корупції до непрозорості. При цьому під даним 
терміном розуміється практично все: від сай-
тів органів самоврядування до цифрового 
підпису. На прикладі Естонії, яка вважається 
в даній сфері однією з найбільш передових 
країн, можна сказати, що електронний уряд 
або електронне суспільство – це не одна або 
дві функції, це не технічне рішення, яке авто-
матично зменшує корупцію і негайно створює 
абсолютну прозорість. Це – спосіб мислення 
і життя.

Головні умови успішного впровадження 
електронного урядування.

Перш за все необхідна відповідна законо-
давча база. Треба зобов’язати всі державні 
інституції приймати електронні документи 
принаймні на рівних підставах з паперовими. 
А потім рухатися в бік повного перекладу 
всього документообігу в електронне серед-
овище, як в сусідній нам Естонії. Тобто необ-
хідне зобов’язання впроваджувати елементи 
електронного уряду з боку держави. Але без 
певної політичної волі зробити це неможливо.

По-друге, потрібна відповідна інфраструк-
тура – розвинений телекомунікаційний ринок. 
Адже без швидкого і якісного Інтернету широ-
кий доступ громадян до електронних послуг 
неможливий, а значить, вони все одно будуть 
змушені вдаватися до таких традиційних спо-
собів вирішення питань, як особистий візит 
або офіційне письмове звернення. Третя 
умова – освіта і навчання.

Впровадження електронного урядування 
в Україні забезпечить якісно новий рівень 
управління державою та суспільством зага-
лом, зміцнить довіру до держави та її полі-
тики, вдосконалить взаємодію між органами 
державної влади, бізнесом, громадянами та 
державними службовцями [1].

Ефект від реалізації Концепції можна оці-
нити з урахуванням таких основних напрямів 
розвитку електронного урядування:

1) формування сукупності нормативно-
правових документів з розвитку інформацій-
ного суспільства та впровадження електро-
нного урядування, створення концептуальних 
основ та правових умов для розробки Страте-
гії та Державної програми електронного уря-
дування, зокрема підготовки проекту Закону 
України про створення інформаційної сис-
теми «Електронне урядування»;

2) стимулювання попиту на послуги елек-
тронного урядування шляхом більш повного 
задоволення потреб громадян в більш ефек-
тивному та швидкісному доступі до послуг 
державної влади, рівноправного входження 
громадян України у світове інформаційне 
середовище, прискорення розбудови в Укра-
їні громадянського суспільства та здійснення 
адміністративної реформи на засадах широ-
кого запровадження ІКТ;

3) стимулювання попиту на послуги елек-
тронного урядування бізнесових структур 
шляхом полегшення взаємодії «бізнес – 
влада» і прискорення розвитку національного 
сегменту електронної комерції, активізації 
участі у міжнародній електронній торгівлі;

4) зменшення рівня цифрової нерівності 
між різними соціальними групами та регіо-
нами в країні, між Україною та європейськими 
країнами;

5) формування єдиного національного 
інформаційного простору та прискорення 
його інтеграції в світовий інформаційний про-
стір, забезпечення виконання конституційних 
прав і свобод громадян і бізнесу на вільний 
доступ до відкритої державної інформації;

6) економії ресурсів органів державної 
влади, організацій і громадян, зниження тру-
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дових витрат органів державної влади на 
організацію обміну інформацією;

7) зменшення адміністративного наванта-
ження на організації та громадян, пов’язане 
з поданням в органи державної влади необ-
хідної інформації; зниження кількості звер-
нень громадян в органи державної влади для 
надання послуг і скорочення часу очікування 
за рахунок підвищення оперативності вза-
ємодії органів державної влади на основі ІКТ, 
виходячи з принципів «одного вікна»;

8) гарантування рівня інформаційної від-
критості та прозорості діяльності органів дер-
жавної влади, підвищення рівня довіри та вза-
ємодії, скорочення витрат часу на реалізацію 
людиною і громадянином своїх конституцій-
них прав та обов’язків за рахунок створення 
нових і модернізації діючих відомчих сайтів 
у мережі Інтернет, розвиток їхнього інформа-
ційного наповнення та функціональних мож-
ливостей, а також забезпечення тематичного 
доступу до розташовуваної на них інформації 
через спеціалізовану інформаційну систему 
«Урядовий портал»;

9) стимулювання розвитку інфраструк-
тури електронного урядування шляхом під-
вищення попиту на новітні ІКТ з боку орга-
нів державної влади і органів місцевого 
самоврядування, а, як наслідок, зростання 
вітчизняного виробництва за рахунок підви-
щення мотивації працівників органів держав-
ної влади до використання цих технологій у 
практичній діяльності;

10) розвиток національної інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, забезпечення 

інформаційної єдності країни за рахунок роз-
витку єдиної телекомунікаційної інфраструк-
тури для державних потреб [2].

Якісно побудована система електро-
нного урядування має позитивно впливати 
на загальний хід та наслідки проведення 
подальших радикальних перетворень в укра-
їнському суспільстві, насамперед соціальної 
та економічної реформи, розбудови соці-
альної держави з впливовими інституціями 
громадянського суспільства, особливо з тих 
питань, де велике значення мають методи та 
форми взаємодії органів державного управ-
ління з населенням та бізнесом, громад-
ськими організаціями. Подальше здійснення 
політики розбудови системи електронного 
урядування прямо залежить від політико-пра-
вового становища суспільства, фінансово-
економічних можливостей держави. Зазна-
чені фактори здатні внести суттєві корективи 
в процес електронного урядування, в темпи 
проведення реформаторських заходів, осо-
бливо це стосується наявності фінансових і 
матеріально-технічних ресурсів [3].

Карта завдань електронного уряду.
Однією з причин невтішних результатів 

реалізації програм електронного уряду є від-
сутність єдиного системного проекту розвитку 
системи державного управління. Орієнтую-
чись на приклади інших країн, Україна може 
успішно перейти до розробки та впровадження 
«зонтичної» програми, в рамках якої всі ініці-
ативи в галузі e-government розвиваються в 
єдиній архітектурі, з чітким баченням і дов-
гостроковим планом розвитку технологічних 

інновацій в державних органах.
Державним органам разом 

з IT-компаніями слід вирішити 
чотири основні завдання побу-
дови успішної моделі електро-
нного уряду:

1) розширення каналів вза-
ємодії держави і населення, ана-
ліз і контроль взаємовідносин 
влади і громадян за допомогою 
IT-технологій, мобільних техноло-
гій, соціальних мереж;

2) спрощення процедур звіт-
ності та контролю з боку держави 
як регулятора в економіці, вико-
ристання технологій для підви-
щення якості цього контролю та 
одночасного зниження бар’єрів 
для бізнесу;

3) перехід на новий рівень між-
відомчої взаємодії у сфері держу-Рис. 1. Структура системи електронної обробки даних
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правління, підвищення ефективності діяль-
ності державних органів;

4) ефективне управління активами з боку 
держави як власника [4].

На рис. 1 зображена структура СЕОД 
(система електронної обробки даних), яка 
обслуговує певну структуру. Зображені внизу 
малюнка вхідні та вихідні ресурси є елемен-
тами фізичної структури цієї фірми. Дані, 
що описують операції фірми і надходять з 
її оточення, зберігаються в базі даних. За 
допомогою програмного забезпечення вони 
перетворюються на інформацію, яка вико-
ристовується як в організації, так і поза нею. 
Слід зауважити, що саме підсистема елек-
тронної обробки даних в рамках внутріш-
ньофірмової інформаційної системи відпові-
дальна за постачання інформації зовнішніх 
партнерів [5].

Основні операції щодо обробки даних.
Існують чотири основні операції щодо 

обробки даних: збір даних, маніпулювання 
даними, зберігання даних і підготовка доку-
ментів. Розглянемо кожну з них.

Збір даних. За ступенем того, як фірма 
виробляє продукцію або послуги, кожна її дія 
описується відповідними записами даних. 
Зазвичай дії фірми, що зачіпають зовнішнє 
оточення, виділяються особливо, як операції, 
вироблені фірмою.

Маніпуляція даними. Маніпуляції з даними 
виробляються з метою створення з них інфор-
мації. До маніпулювання зазвичай відносять 
такі операції:

1) класифікація (первинні елементи даних 
в СЕОД зазвичай мають вигляд кодів, що 
складаються з одного або декількох символів; 
ці коди, які виражають певні ознаки об’єктів, 
використовуються для ідентифікації та групу-
вання записів; наприклад, під час розрахунку 
заробітної плати кожний запис включає в себе 
код, що ідентифікує працівника (табельний 
номер), код підрозділу, в якому він працює, 
код займаної посади тощо);

2) сортування, що є процесом зміни послі-
довності записів;

3) обчислення, що включають в себе ариф-
метичні і логічні операції; ці операції, що вико-
нуються над елементами даних, дають мож-
ливість виробляти нові елементи даних;

4) укрупнення (щоб зменшити кількість 
даних, необхідно їх синтезувати, тобто укруп-
нювати у формі підсумкових або середніх зна-
чень).

Збереження даних. Багато даних в СЕОД 
необхідно зберігати для подальшого викорис-

тання. Для їх зберігання створюються спеці-
альні бази даних.

Створення документів. СЕОД створю-
ють документи для керівництва і працівників 
фірми, а також для зовнішніх партнерів. При 
цьому документи можуть створюватися як за 
запитом або в зв’язку з проведеною фірмою 
операцією, так і періодично, в кінці кожного 
місяця, кварталу або року [6].

Основні характеристики СЕОД.
Існує кілька характеристик, пов’язаних з 

обробкою даних, що відрізняють СЕОД від всіх 
інших комп’ютерних інформаційних систем.

1) Виконання необхідних фірмі задач щодо 
обробки даних. Насправді фірма не вирішує, 
чи потрібно їй мати СЕОД. Від кожної фірми 
закон вимагає наявності та збереження даних 
про свою діяльність. Крім того, власники акцій, 
фінансові організації та власники бажають 
бачити ці дані. Однак, якщо навіть припус-
тити, що ніхто з оточення фірми не зацікав-
лений в створенні СЕОД, управління фірмою 
все одно створило б і впровадило таку сис-
тему, як засіб забезпечення і підтримки контр-
олю на фірмі.

2) Рішення тільки добре структурованих 
задач, за якими відомий алгоритм, що веде 
прямо до обчислення рішення задачі.

3) Виконання стандартних процедур 
обробки. Наявні стандарти визначають типові 
процедури опрацювання даних і регламенту-
ють їхнє дотримання організаціями усіх видів.

4) Робота в автоматичному режимі. Сис-
тема призначена для повної автоматизації 
рутинних бухгалтерських розрахунків з міні-
мальною участю людини.

5) Використання деталізованих даних. 
Записи даних про діяльність фірми мають 
детальний (докладний) характер, що допускає 
проведення ревізій. У процесі ревізії діяльність 
фірми перевіряється хронологічно від початку 
періоду до його кінця і від кінця до початку.

6) Акцент на хронологію подій.
7) Мінімальна допомога у вирішенні про-

блем. Серед документів, що створюються 
системою для менеджерів, слід згадати роз-
рахунок прибутку і баланс, підбити підсумки 
діяльності фірми до кінця звітного періоду [7].

Резюме. СЕОД створює детальні фінан-
сові записи, що описують операції фірми, а 
також створює інформацію про ці операції. 
Дана інформація у вигляді документів (у твер-
дій або електронній копії) використовується 
менеджерами і не менеджерами всередині 
організації, а також пересилається партнерам 
в зовнішньому її оточенні.
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Обробка даних охоплює такі основні 
операції, як збір, маніпулювання і збері-
гання даних, а також створення документів. 
Маніпулювання включає в себе класифіка-
цію, сортування, проведення обчислень й 
укрупнення. Документи можуть створюва-
тися як час від часу, так і за заданим роз-
кладом.

Підходячи до аналізу Єдиної інформацій-
ної системи, треба визначитися з тим, навіщо 
вона потрібна.

Метою функціонування ЄІС є забезпе-
чення можливості гнучкої і простої обробки 
інформації, накопиченої в інших базах даних, 
а саме:

– системи надання в оренду нежилих при-
міщень комунальної власності територіальної 
громади м. Києва;

– системи відслідковування виконання 
рішень міської влади щодо змін статусу 
об’єктів нерухомого майна;

– системи аналізу виконання рішень місь-
кої влади щодо приватизації майна комуналь-
ної власності;

– системи аналізу фінансово-господар-
ської діяльності підприємств, організацій, 
установ, що належать до комунальної влас-
ності територіальної громади.

Нині в ЄІС можна отримати інформацію 
про:

– наявність та основні характеристики 
нежилих приміщень, що перебувають на 

балансі підприємств, організацій та установ 
усіх форм власності;

– орендарів нежилих приміщень;
– договори оренди нежилих приміщень;
– приватизоване майно;
– зміну статусу об’єктів нерухомого майна;
– рішення та розпорядження міської влади;
– фінансові показники комунальних під-

приємств [8].
Висновки з цього дослідження. У статті 

викладено теоретичні узагальнення та реко-
мендації щодо практичного вирішення про-
блеми формування інформаційної інфра-
структури України на основі ведення реєстрів 
форм власності. Дослідження розвиває нау-
ково обґрунтовані підходи до побудови ефек-
тивних систем управління комунальною влас-
ністю України в умовах перехідного періоду 
від планової до ринкової економіки, а також 
містить пропозиції щодо необхідності пере-
ходу до електронної подачі даних, що під-
вищить ефективність, публічність і знизить 
корупційність процесів використання кому-
нального майна. Проаналізовано напрями, 
механізми і методи впровадження електро-
нного урядування. Переваги електронного 
урядування перш за все криються в економії 
часу. Крім очевидних зручностей для насе-
лення, е-врядування полегшує ведення біз-
несу, робить економіку країни більш прозорою 
і привабливою для інвесторів. А це саме те, що 
сьогодні так необхідно для України і українців.
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Стаття присвячена інформаційним технологіям в управлінні проектами. У статті визначено сутність понять 
«проект», «план», «програма», а також пояснено різницю між ними. Виявлено заходи, через які здійснюється 
управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль та значення інформаційних технологій в 
управлінні проектами, а також виявлено основні переваги під час використання інформаційних систем управ-
ління проектами (ІСУП). Виділено відомі інформаційні системи для управління проектами, проведено огляд 
оцінки ефективності використання систем управління проектами в Америці.
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ційні системи, проектний менеджмент.
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Статья посвящена информационным технологиям в управлении проектами. В статье определена сущ-

ность понятий «проект», «план», «программа», а также объяснена разница между ними. Выявлены меропри-
ятия, через которые осуществляется управление проектами (проектный менеджмент). Исследованы роль и 
значение информационных технологий в управлении проектами, а также выявлены основные преимущества 
при использовании информационных систем управления проектами (ИСУП). Выделены известные информа-
ционные системы для управления проектами, проведен обзор оценки эффективности использования систем 
управления проектами в Америке.

Ключевые слова: управление проектами, информационные технологии, система управления проектами, 
информационные системы, проектный менеджмент.

Kavierina S.Y., Bashynska І.О. INFORMATION TECHNOLOGIES IN PROJECT MANAGEMENT
The article is devoted to information technologies in project management. In the article the essence of the con-

cepts “project”, “plan”, “program” are defined and the difference between them is explained. Activities through which 
project management is carried out are revealed. Role and importance of information technology in project manage-
ment are explored and the main advantages in the use of information systems for project management (PMIS) are 
revealed. Known information systems for project management are identified and a review of the assessment of the 
effectiveness of the use of project management systems in America is conducted.

Keywords:  project management, information technology, project management system, information systems.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Незважаючи на те, що функціону-
вання будь-якого підприємства здійснюється 
за допомогою проектної діяльності, бо всі його 
дії, рішення і навіть результати вже є само-
стійним проектом або невеликим елемен-
том наявного більш складного проекту, лише 
недавно в коло інтересів української науки в 
сфері вивчення соціально-економічних явищ 
і процесів потрапило управління проектами. 
Методологія управління проектів була розро-
блена в США в кінці п’ятдесятих років ХХ сто-
ліття, але в Україні вона робить тільки перші 
кроки. Тому з’являються раніше нам не відомі 
моделі та механізми економічних відносин.

Підприємства, метою яких є максимізація 
використання наявних фінансових, виробни-

чих і людських ресурсів, повинні використо-
вувати нові підходи до управління проектами, 
бо сьогодні управління проектами у світі 
визначено як ключовий механізм формування 
конкурентоспроможності.

Система управління проектами необхідна 
перш за все керівництву компанії як інстру-
мент реалізації стратегії компанії. Такі про-
блеми, як підвищення складності проекту, 
зміни у строках, якість наданих робіт, поспри-
яли ефективному управлінню проектами, яке 
здійснюється за допомогою сучасних інфор-
маційних технологій. Тому правильне вико-
ристання інформаційних технологій в управ-
лінні проектами дуже важливе.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні аспекти досліджень з управ- М
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ління проектами містяться у працях таких 
українських та зарубіжних вчених, як, зокрема 
О.О. Кулінич, С.Д. Бушуєв, Ю.С. Грисюк, 
І.В. Кононенко, В.І. Максимова, В.Б. Силова, 
Є.К. Корноушенко, О.Г. Тімінський, В.І. Пран-
гішвілі, Долорес Шервуд Стайгер, Ю.М. Теслі, 
Паула Мартін, Карел Тейт, Л.А. Заде, Деніз 
Колонна д’Істріа. У своїх працях вони висвіт-
лювали питання розробки інформаційних тех-
нологій в проектному менеджменті.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Процес управління 
проектами і сьогодні залишається досить 
проблематичним, попри те, що багато зару-
біжних та вітчизняних економістів присвя-
тили свої наукові праці управлінню проектів 
з використанням інформаційних технологій. 
Однак серед усього розмаїття наявних сьо-
годні інформаційних технологій, призначе-
них для управління проектами, та точок зору 
науковців, складно обрати відповідну своїй 
організації. Тобто, незважаючи на всі наявні 
напрацювання, визначена тема потребує 
вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження наяв-
них теоретичних підходів до визначення 
слова «проект», а також роз’яснення його 
відмінностей від плану та програми; розгляд 
процесу проектного менеджменту та дове-
дення незамінності інформаційних технологій 
в управлінні проектами; огляд найвідоміших 

інформаційних систем, що надають істотну 
допомогу в управлінні проектами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Управління господарюючих суб’єктів 
здійснюється через різні проекти, тому що це 
підвищує ефективність управлінських рішень. 
Раніше під проектом розумілась сукупність 
документів, паперів з кресленням та розрахун-
ками, які люди використовують для створення 
якогось виробу чи споруди, тому до проектів 
заздалегідь відносили науково-дослідну, про-
ектно-конструкторську діяльність, зараз часи 
змінились, тлумачення слова «проект» стало 
ширше та містить у собі всі наявні види діяль-
ності. В літературі можна знайти такі тлума-
чення слова «проект» (табл. 1).

Таким чином, ми бачимо, що у сучас-
ній методології управління проектами існує 
багато тлумачень терміна «проект». З ура-
хуванням написаного вище можна дати таке 
визначення: проект – це комплекс певних дій, 
які спрямовані на досягнення встановлених 
цілей за відведений для цього проміжок часу 
за обмежених ресурсів, але слід зазначити, 
що не треба проект ототожнювати з понят-
тями «план» або «програма».

План – це фіксація системи цілей, задач і засо-
бів, які передбачають спрямовану зміну ситу-
ації за передбаченого стану середовища [3].

Програма – це запланований комплекс 
економічно-соціальних, науково-дослідниць-
ких заходів, спрямованих на досягнення 

Таблиця 1
Тлумачення слова «проект» у літературі

Джерело Визначення

Тлумачний словник з 
управління проектами

Проект – певне завдання з визначеними вихідними даними й вста-
новленими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його 
вирішення.

Основи професійних 
знань і система оцінки 
компетентності проек-

тних менеджерів

Проект – обмежена за часом і витратами система операцій (робіт), 
спрямована на досягнення низки обумовлених результатів та про-
дуктів (задум, необхідний для досягнення цілей проекту) на рівні 
вимог і стандартів якості.

Зведення знань з 
управління проектами

Проект – певне підприємство з початково встановленими цілями, 
досягнення яких означає завершення проекту.

Англійська асоціація 
проект-менеджерів

Проект – окреме підприємство з конкретними цілями, які часто 
включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що дося-
гаються.

С.О. Москвін
Проект – це комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для 
досягнення певних цілей протягом заданого часу за встановлених 
ресурсних обмежень [1].

М. Робсон, Ф. Уллах

Проект – одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спря-
мований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення 
конкретних результатів за встановленого матеріального (ресурс-
ного) забезпечення з чітко визначеними цілями протягом заданого 
періоду часу [2].

Джерело: складено авторами
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генеральних цілей або реалізацію певного 
напряму розвитку [4].

Сьогодні правила керування проекту міс-
тяться у популяризованому Гарольдом Керц-
нером трикутнику проекту (рис. 1).

Гроші Обсяг

Час

Рис. 1. Трикутник проекту Гарольда Керцнера

Управління проектами (проектний менедж-
мент) здійснюється через такі заходи: плану-
вання проектів, регулювання й контроль [5]. 
Наочно представимо на рис. 2.

Плануванню проекту відводиться важлива 
роль, саме на цьому етапі визначаються усі 
цілі та критерії, за допомогою яких буде вияв-
лено успіх проекту, розробляються можливі 
методи і засоби, завдяки яким будуть досяг-
нені ці цілі.

Регулювання проекту здійснюється впро-
довж усього часу існування проекту. Під час 
втілення запланованих цілей регулюються усі 
процеси, що протікають.

Під час контролю визначається, наскільки 
досягнені поставлені цілі, виявляються при-
чини, які заважали ходу роботи та прийняттю 
важливих рішень, потім корегують виконання 
завдання для покращення роботи.

Під час створення та управління проек-
тами необхідно пам’ятати, що, по-перше, 
вони мають ресурсні обмеження; по-друге, 
потребують постійного контролю; по-третє, 
важливим фактором виступає час [6; 7].

Зараз в управлінні проектами збільшується 
роль інформаційних технологій. Завдяки 
інформаційним системам управління про-
ектами (ІСУП) підвищується ефективність 
управління, незавершених проектів стає все 
менш, бо ця система дає змогу управляти 
всіма факторами, які мають істотний вплив 
на проект. Завдяки інформаційним техноло-
гіям комунікація між учасниками стає стій-
кою, виявляти та реагувати на відхилення від 
плану простіше, документування всіх етапів 
проекту здійснюється без зайвої трати часу, 
контроль стає оперативним.

Для наочності переваги ІСУП можна пред-
ставити таким чином (рис. 3).

Таким чином, можливість класифікувати 
проекти дає змогу віддавати пріоритет проек-
там, що стратегічно важливі з боку ресурсів та 
фінансування.

Оптимізація розкладу проекту дає змогу 
розподіляти ресурси компанії, враховуючи 
такі чинники, як доступність ресурсів, пріори-
тетність проектів, обмеження у фінансуванні.

Рис. 2. «Формула» управління проектами

Планування 
проектів Регулювання Контроль

Проектний 
менеджмент

Рис. 3. Переваги використання ІСУП
Джерело: складено авторами

Переваги використання ІСУП
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Завдяки зберіганню досвіду, отриманому 
у ході проекту, можна запобігти помилок у 
наступних проектах, а також зменшити час 
для їх планування.

Ми вважаємо, що далі доцільно навести 
декілька відомих інформаційних систем, які 
допомагають управляти проектами (табл. 2).

Перед тим, як вибрати ту чи іншу інфор-
маційну систему, необхідно визначити, для 
управління яких самих проектів вона буде 
використовуватися. Ефективність майбут-
ньої системи управління можна визначити за 
допомогою прорахунку сукупності понесених 
на неї витрат, а також прибутків, одержанню 
яких вона буде сприяти.

Управління проектами можна оптимізувати 
за допомогою трьох основних параметрів, 
таких як час, вартість та якість роботи. Треба 
завжди пам’ятати, що за неефективного 
управління проектом підприємство, компанія 
чи будь-яка інша організація зазнає збитків, 
це викликано, як правило, зривом строків, 
перевищенням бюджету проекту.

Оцінка ефективності використання систем 
управління проектами в українських компа-
ніях не проводилася. В США та європейський 
країнах такі дослідження проводяться регу-
лярно. Один із звітів, підготовлених Інститу-
том управління проектами США (PMI), містить 
дані, отримані у більш ніж ста північноаме-

Таблиця 2
Відомі інформаційні системи для управління проектами

Організація Продукт та додаткова інформація

Корпорація 
“Microsoft”

“Microsoft Office Project” – це програма, розроблена корпорацією 
“Microsoft” для управління проектами будь-якої складності; марка 
“Microsoft Project” включає в себе відразу кілька продуктів і рішень:
– “MS Office Project Standart” – пакет початкового рівня, оскільки він роз-
рахований на одного користувача і призначений для невеликих, простих 
проектів;
– “MS Office Project Professional” – пакет для професійного управління 
проектами, бо в ньому можливим є спільне управління проектами, а також 
портфелями проектів за допомогою “Microsoft Project Server”, тому цей 
продукт можна використовувати в проекті будь-якої складності та на будь-
якому рівні управління;
– “MS Office Project Server” – продукт, який використовують під час управ-
ління проектами, які розподілені, тобто коли менеджерам проекту потре-
бується взаємодія;
– “MS Office Project Web Access” – веб-інтерфейс “MS Project”, за допомо-
гою якого всі учасники проекту можуть отримувати доступ до інформації, 
пов’язаної с проектом, скориставшись “Internet Explorer”.

Компанія 
“Primavera Inc”

“Primavera Inc” пропонує декілька продуктів:
– “SureTrak Project Manager” – продукт, що використовується під час 
управління проектами на нижніх рівнях;
– “Primavera Project Planner” (P3) – професійний пакет управління проек-
тами, його використовують під час роботи зі складними багатозадачними 
проектами або групами проектів;
– “Primavera Project Planner for the Enterprise” (P3e) – основний продукт в 
складі “Primavera Enterprise”, за допомогою якого забезпечуються вико-
нання функції планування робіт і складання бюджету проекту, аналізу та 
координації ходу робіт; він дає змогу сформувати загальну картину як за 
одним конкретними проектом, так і відразу за декількома; як провести 
укрупнений аналіз за обраними категоріями, статтями витрат і структурою 
робіт, проконтролювати терміни та відслідковувати фактичні результати – 
всі ці завдання вирішує цей продукт.

“Welcome 
Software 

Technology” 
(зараз – “Deltek”)

“Open Plan” використовується як на нижніх рівнях контролю та управління 
проектами, так і на вищих. Завдяки цьому продукту створюються плани 
проектів з урахуванням висунутих обмежень; визначається рівень пріори-
тетності кожного наявного проекту; задається відносний ступінь важли-
вості проектів, що впливає на розподіл ресурсів; мінімізуються усі ризики, 
які можуть виникнути; проводиться детальний аналіз робіт, які буди вико-
нані. “Welcome” пропонує використовувати професійну і «полегшену» вер-
сію продукту в сукупності (“Open Plan Professional” + “Open Plan Desktop”), 
оскільки вони повністю інтегровані.

Джерело: складено авторами
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риканських компаній-професіоналів в галузі 
управління проектами. На рис. 4 представ-
лено результати аналізу ефективності управ-
ління проектами [8; 9].

Від того, наскільки успішно впроваджені 
інформаційні технології в управління проек-
тами, залежить діяльність організації.

Рис. 4. Результати аналізу ефективності 
управління проектами

Тому перед тим, як почати використову-
вати інформаційні технології управління про-
ектами, потрібно скласти детальний план їх 
впровадження, бо саме планування та контр-

оль часових параметрів є основою, потім слід 
опанувати ресурсне планування, а завершити 
весь цій процес варто плануванням та контр-
олем витрат, це все робиться для того, щоб 
запобігти виникненню негативних наслідків та 
зменшити стрес співробітників від нової вве-
деної технології.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що викорис-
тання інформаційних технологій в управлінні 
проектами доцільне та суттєво допомагає 
вирішувати низку завдань, сприяє ефек-
тивному управлінню декількома проектами 
одночасно та контролю виконання проектів. 
Нині інформаційних систем для управління 
проектами багато, проте до вибору треба 
ставитися обачно. Також слід пам’ятати, що 
впровадження інформаційних технологій в 
управлінні проектами потребує проведення 
попередніх досліджень, планування комп-
лексу робіт та контролю за їх здійсненням. 
Все це проводиться з метою автоматизації 
процесів управління проектами та контролю 
їх виконання, що буде сприяти ефективному 
управлінню.
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УДК 658.3

Інтервальні моделі професійної компетентності 
менеджерів у системі охорони здоров'я 

Ліштаба Л.В.
асистент кафедри соціальної медицини,

ООЗ із медичною статистикою 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Для отримання реальної картини про стан компетентності менеджерів різних рівнів необхідно постійно 
збирати потрібну кількість інформації та аналізувати її. Збій на будь-якому етапі означає втрати часу та втра-
чені можливості реалізації цілей. У статті запропоновано алгоритм застосування апарату інтервального ана-
лізу для підтримки прийняття рішень щодо забезпечення професійної компетентності менеджерів. Розгляну-
то завдання, пов’язані з моделюванням за умов інтервальних даних, що можуть бути вирішені за допомогою 
інтервального аналізу, теоретичною основою якого є інтервальні обчислення. Отримані результати показують 
актуальність цілеспрямованої роботи з розвитку управлінської компетентності керівників лікувально-профі-
лактичних закладів.

Ключові слова: охорона здоров'я, компетенції, менеджмент, інформація, інтервальні моделі.

Лиштаба Л.В. ИНТЕРВАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ 
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Для получения реальной картины о состоянии компетентности менеджеров различных уровней необходи-
мо постоянно собирать нужное количество информации и анализировать ее. Сбой на любом этапе означает 
потери времени и упущенные возможности реализации целей. В статье предложен алгоритм применения 
аппарата интервального анализа для поддержки принятия решений по обеспечению профессиональной 
компетентности менеджеров. Рассмотрены задачи, связанные с моделированием в условиях интервальных 
данных, могут быть решены с помощью интервального анализа, теоретической основой которого являются 
интервальные вычисления. Полученные результаты показывают актуальность целенаправленной работы по 
развитию управленческой компетентности руководителей лечебно-профилактических учреждений.

Ключевые слова: здравоохранение, компетенции, менеджмент, информация, интервальные модели.

Lishtaba L.V. INTERVAL MODELS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF MANAGERS IN THE HEALTH 
SECTOR

In order to get the real picture of the state of competence of managers of different levels, one needs to constantly 
gather the right amount of information and to analyze it. Failure at any stage means wasted time and missed oppor-
tunities to reach one’s goals. The article offers an algorithm of application of interval analysis apparatus for decision 
support to ensure professional competence of managers. We have reviewed the tasks associated with modeling 
under the conditions of interval data can be solved by using interval analysis based on a theoretical computation 
interval. The results show the relevance of efforts to develop management competence in managers of health care 
facilities.

Keywords: health; competence; management; information; interval models.

Постановка  проблеми у загальному 
вигляді. Механізм професійної компетент-
ності менеджерів у системі охорони здоров’я 
слід розглядати як комплексну систему, що 
складається із системи забезпечення, функ-
ціональної та цільової системи, які містять 
певну сукупність організаційних та економіч-
них важелів, що впливають на систему охо-
рони здоров’я, для забезпечення ефективної 
діяльності менеджерів різного рівня. 

Проблема збору та оброки інформації має 
велике значення для аналізу рівня компетент-
ності менеджерів різних ланок. Без повної 
інформаційної картини стану рівня компетент-

ності менеджерів процес створення ефектив-
ного організаційно-економічного механізму 
компетентності менеджерів системи охорони 
здоров’я не отримає свого логічного завер-
шення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Системі компетенції в організації при-
свячено роботи багатьох як закордонних, так 
і вітчизняних учених, а саме: Д. Кемпбелла, 
Д.П. Ходкінсона, П.Р. Сперроу, В.А. Верби, 
О.М. Гребешкової, А. Колесника, Н.А. Воло-
діної, І.В. Пахлової. Проте комплексних 
досліджень, які б стосувалися особливос-
тей застосування інтервальних моделей для М
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дослідження моделі компетенції в закладах 
охорони здоров’я, поки що немає. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є вирішення 
проблеми збору та обробки інформації, яка 
була наслідком відсутності методів оцінки 
компетентності менеджерів різних рівнів. Як 
результат, інформація про якісний стан управ-
лінського кадрового забезпечення стане 
базою для прийняття рішень стосовно підви-
щення його компетентності. 

Виклад  основного  матеріалу дослідження. 
Інформаційною базою компетентності управ-
лінського кадрового забезпечення є обсяг 
інформації, що належить до управлінського 
складу, який є в медичному закладі, та обро-
бляється на ньому протягом визначеного 
періоду часу. При цьому якість та кількість 
інформації, що обробляється, забезпечать 
досягнення цілей механізму компетентності 
менеджерів системи охорони здоров’я. 

Загалом систему факторів, що форму-
ють професійну компетентність менеджера 
закладу системи охорони здоров’я, можна 
відобразити у вигляді схеми, яку наведено на 
рис. 1. 

Основними факторами формування висо-
кої професійної компетентності менеджерів 
установ системи охорони здоров’я є: загаль-
ний медичний стаж роботи, частка стажу на 
керівних посадах від загального, кількість нау-
кових публікацій, яка відображає результати 
науково-дослідницької діяльності, та націле-
ність на підвищення свого фахового рівня й 
одержання наукових ступенів. Також важли-
вим показником професійної компетентності 

є інтенсивність публікування, що, зокрема 
щодо стажу на керівних посадах, може відо-
бражати здатність поєднувати в собі компе-
тентності самоорганізації і самоуправління з 
адміністративно-господарським управлінням.

Удосконалення інформаційного забез-
печення системи механізму компетентності 
менеджерів системи охорони здоров’я може 
бути реалізоване шляхом управлінсько-
інформаційного забезпечення на основі вико-
ристання сучасної організаційної техніки. Така 
система повинна передбачити видачу повної 
інформації для роботи з кадрами. Основною 
метою її розроблення є створення масиву 
даних такої інформації, яку можна було б 
використати не лише для звітних документів, 
але й для прийняття управлінських рішень.

Дана система повинна функціонувати вихо-
дячи із сукупності таких принципів: єдності 
складу інформаційної бази; комплексності та 
сумісності інформації за рівнями управління; 
одноразового вводу інформації за багаторазо-
вого її використання (принцип нових завдань); 
безперервного розвитку системи; системного 
підходу до проектування; надійності та узго-
дженості пропускних здатностей різних ланок 
системи.

Розподіл інформаційних потоків у системі 
інформаційного забезпечення визначається 
стратегічними цілями механізму, що визначає 
способи збору, аналізу та зберігання інформа-
ції [4, с. 121]. Основні етапи збору та обробки 
інформації, яка необхідна для аналізу компе-
тентності управлінського кадрового забезпе-
чення системи охорони здоров’я, подано на 
рис. 2

Рис. 1. Система факторів формування професійної компетентності менеджера 
закладу системи охорони здоров’я

Базові компетенції Професійні компетенції 

Професійна компетентність менеджера 
закладу системи охорони здоров’я
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Перший етап – збір необхідної інформа-
ції про стан компетентності управлінського 
кадрового забезпечення СОЗ. 

Другий етап – аналіз отриманих даних із 
погляду їх інформативності щодо цілей меха-
нізму. 

Третій етап – виділення інформації, яка є 
пріоритетною з погляду узгодженості зі стра-
тегіями організаційно-економічного механізму 
компетентності менеджерів СОЗ, цілями та їх 
досяжністю. 

Четвертий етап – аналіз управлінського 
кадрового забезпечення СОЗ та співвідно-
шення можливостей розроблення заходів від-
повідно до цілей механізму компетентності 
менеджерів. 

П’ятий етап – оцінка та співвіднесення 
отриманого результату з кінцевими цілями.

Ця система забезпечить високий рівень 
автоматизації процесів збирання, зберігання 
та обробки текстової інформації для потреб 
реалізації механізму.

Інтервальну модель професійної ком-
петентності менеджерів у системі охорони 
здоров’я можна задати лінійним рівнянням із 
фіксованою кількістю коефіцієнтів:
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 – інтервальне значення 
показника професійної компетентності мене-
джерів, яке отримується шляхом урахування 
похибок (обчислень, статистичних, методоло-
гічних); 

fi – значення i-го чинника; 
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 – інтервальна оцінка i-го параметра 
моделі; 

m – розмірність моделі.
Для оцінки коефіцієнтів моделі викорис-

товують дані, представлені у вигляді матриці 
F значень чинників формування професій-
ної компетентності менеджерів і відповідних 
інтервальних значень модельованого показ-
ника професійної компетентності менеджерів 
у системі охорони здоров’я [Compi] i = n, ..., N, 
де N – кількість проатестованих менеджерів:
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 – відповідно нижня та 
верхня межі значення показника, які утво-
рюються внаслідок урахування похибки 
комп’ютерної обробки статистичних даних та 
методологічної похибки. 

Найвагомішим, на нашу думку, є показник 
інтенсивності науково-дослідницької роботи, 
оскільки він ураховує суміщення управлін-
ської діяльності менеджера та його науково-
дослідницьку діяльність, що призводить до 
підвищення його профеційної компетентності.

Також збільшення загальної кількості публі-
кацій робить свій внесок у розвиток профецій-
ної компетентності менеджерів у системі охо-
рони здоров’я. Це спонукає до розроблення 
оргацізаційних та економічних важелів для 
мотивації наукової діяльності та публікування 
її результатів протягом усьго загального 
медичного стажу. Розподіл показника профе-
сійної компетентності менеджерів провідного 
рівня системи охорони здоров’я Тернопіль-
ської області в площині загального стажу та 
здійснення науково-дослідницької діяльності, 
яка виражається через публікацію результів 
досліджень, наведений на рис. 3.

Рис. 3. Розподіл показника професійної 
компетентності в площині загального стажу  

та науково-дослідницької діяльності

Рис. 2. Етапи збору та обробки  
інформації для розроблення та аналізу 

заходів механізму компетентності
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База моделей включає статистичні моделі 
(з лінійним і нелінійним регресійним аналі-
зом), інтервальні моделі професійної ком-
петентності менеджерів провідного рівня 
системи охорони здоров’я. Для зберігання і 
маніпулювання моделями використовуються 
поняття і методи представлення знань: фор-
мальна логіка, семантичні мережі, моделі 
продукції, фреми і т. д.

Основною перевагою такого підходу є мож-
ливість створення групових СППР, які врахо-
вують роль багатьох експертів у груповому 
прийнятті рішення за рахунок по'єднання 

комунікацій, комп’ютерних обчислень і техно-
логій на базі локальних і глобальних мереж. 

Висновки з цього дослідження. Отже, 
нами був розроблений інструментарій 
обґрунтування доцільності розроблення 
організаційних, мотиваційних та контрольних 
заходів у вигляді дескриптивних та норма-
тивних моделей професійної компетентності 
менеджерів у системі охорони здоров’я. 
Інструментарієм оцінки результатів упро-
вадження заходів використано методику на 
основі побудованих онтологій поняття про-
фесійної компетенції.
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У статті розглянуто історію Big Data та причини виникнення даної технології. Розглянуто поняття Big Data 
та перспективи розвитку. Проведено аналіз перспектив щодо ефективного та оптимального впровадження 
Big Data в бізнес-процеси компаній для автоматизації та підвищення ефективності роботи. Наведено при-
клади використання Big Data в бізнесі для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Проаналізовано 
досвід зарубіжних компаній. Виявлено позитивні наслідки впровадження даної технології в бізнес-процеси.

Ключові слова: Big Data, автоматизація, бізнес-процеси, обробка інформації, аналіз даних.

Минакова В.П., Шиковец К.О. АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ BIG DATA В БИЗНЕС- 
ПРОЦЕССАХ

В статье рассмотрены история Big Data и причины возникновения данной технологии. Рассмотрены по-
нятие Big Data и перспективы развития. Проведен анализ перспектив по эффективному и оптимальному 
внедрению Big Data в бизнес-процессы компаний для автоматизации и повышения эффективности работы. 
Приведены примеры использования Big Data в бизнесе для повышения конкурентоспособности предпри-
ятий. Проанализирован опыт зарубежных компаний. Выявлены положительные последствия внедрения дан-
ной технологии в бизнес-процессы.
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Minakova V.P., Shykovets K.O. PRACTICAL USE OF THE BIG DATA MODEL IN BUSINESS PROCESSES
In the article the history of Big Data and the causes of this technology. The concept of Big Data and prospects. 

The analysis of the prospects for effective and optimal implementation of Big Data into business processes to auto-
mate and improve efficiency. Examples of the use of Big Data business to enhance the competitiveness of enterpris-
es. The experience of foreign companies. The study found positive effects of this technology in business processes.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах формування інформацій-
ного суспільства в різних галузях економіки 
створюється і накопичується величезна кіль-
кість різноманітних даних. У промисловості, 
бізнесі невпинно зростає потік інформації, 
необхідної для управління підприємством. 
Постійно з’являються нові сервіси, засно-
вані на застосуванні інформаційних і кому-
нікаційних технологій. У результаті розвитку 
І, соціальних мереж, відео-, аудіо- і геолока-
ційних сервісів безперервно ростуть потреби 
в інформаційних продуктах і послугах. Щоб 
пропонувати клієнтам такі послуги, підприєм-
ствам доводиться аналізувати великі обсяги 
даних із різноманітних джерел. У результаті 
для органів державної влади й управління, 
телекомунікаційних та Інтернет-компаній, 
банків, підприємств роздрібної торгівлі, енер-
гетики, житлово-комунальному господарстві 

накопичена інформація стає стратегічно важ-
ливим активом, від ефективності управління 
яким суттєво залежать результати їхньої 
діяльності. Зростання обсягів інформації 
супроводжується появою апаратних і про-
грамних засобів, здатних оперативно обро-
бляти великі обсяги інформації, а також зна-
чним зниженням вартості збору, обробки, 
зберігання і передачі інформації. У резуль-
таті з’єднання цих двох процесів – зростання 
потреби бізнесу в обробці і зберіганні великих 
обсягів даних і появи технічних засобів, здат-
них оперативно обробляти такі дані з міні-
мальними витратами, – з’явився один із най-
цікавіших і перспективних напрямів розвитку 
послуг, що отримав назву Big Data (Великі 
дані).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Можливості використання Big Data роз-
глянуто в працях таких іноземних та вітчиз-М

АТ
ЕМ

АТ
И

Ч
Н

І 
М

ЕТ
ОД

И
, 

М
ОД

ЕЛ
І 

ТА
 І

Н
Ф

О
РМ

А
Ц

ІЙ
Н

І 
ТЕ

ХН
ОЛ

О
ГІ

Ї 
В 

ЕК
О

Н
О

М
ІЦ

І



893

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

няних учених, як Віктор Майер-Шенбергер, 
Кеннет Кук’єр, Алан Морісон, Мін Чен, Шівен 
Мао, Кріс Преймсбергер, Л. Черняк.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Великі дані набули 
широкого поширення в багатьох сферах біз-
несу, проте багато галузей так і залишилося 
без уваги. Також багато компаній не повною 
мірою розуміють дану технологію та не здатні 
оптимально впровадити її.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – розкрити сут-
ність моделі Big Data, проаналізувати основні 
тренди розвитку технології, дослідити можли-
вості даної моделі для оптимізації бізнес-про-
цесів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Історія Великих даних починається 
набагато раніше. За версією одного з авторів 
Forbes, відправною точкою можна вважати 
1944 р., коли американський бібліотекар Фре-
монт Райдер опублікував роботу The Scholar 
and the Future of the Research Library. Там він 
зазначив, що фонди університетських бібліо-
тек в Америці збільшуються у два рази кожні 
16 років і до 2040 р. бібліотека Єльського уні-
верситету буде містити близько 200 млн. книг, 
для зберігання яких знадобиться майже 10 км 
полиць [1]. Згідно з іншою думкою, усвідом-
лення проблеми занадто великої кількості 
даних прийшло раніше, ще в 1880 р. у тій же 
Америці, коли обробка інформації і подання 
даних перепису населення в таблиці зайняли 
вісім років. При цьому, за прогнозами, 
обробка даних перепису 1890 р. потребу-
вала б ще більше часу і результати не були б 
готові навіть до проведення нового перепису. 
Тоді проблему вирішила табулятор-машина, 
винайдена Германом Холлеритом, засновни-
ком фірми IBM, у 1881 р. [2].

Сам термін Big Data був уперше (за 
даними електронної бібліотеки Association 
for Computing Machinery) уведений у 1997 р. 
Майклом Коксом і Девідом Еллсвортом на 
Восьмій конференції IEEE з візуалізації [3]. 
Вони назвали проблемою Великих даних 
брак ємності основної пам’яті, локального і 
віддаленого носіїв для виконання віртуаліза-
ції. А в 1998 р. керівник дослідницьких робіт у 
SGI Джон Меші на конференції USENIX вико-
ристовував термін Big Data в його сучасному 
вигляді [4].

І хоча проблема зберігання великого 
обсягу даних усвідомлювалася давно і поси-
лилася після появи Інтернету, переломним 
моментом став 2003 р., за який було створено 

інформації більше, ніж за весь попередній 
час. Приблизно у цей же час виходить публі-
кація Google File System про обчислювальні 
концепції MapReduce, яка лягла в основу 
Hadoop. Над цим інструментом упродовж 
декількох років працював Дуг Каттінг у рамках 
проекту Nutch, а в 2006 р. Каттінг приєднався 
до Yahoo і Hadoop став окремим повноцінним 
рішенням.

Великі дані (англ. Big Data) – набори 
інформації (як структурованої, так і неструк-
турованої) настільки великих розмірів, що 
традиційні способи та підходи (здебільшого 
засновані на рішеннях класу бізнесової ана-
літики та системах управління базами даних) 
не можуть бути застосовані до них. Альтерна-
тивне визначення називає Великими даними 
феноменальне прискорення нагромадження 
даних та їх ускладнення. Важливо також від-
значити те, що часто під цим поняттям у різ-
них контекстах можуть мати на увазі як дані 
великого обсягу, так і набір інструментів та 
методів [5].

Використання Великих даних може дати 
велику конкурентну перевагу. І це твердження 
вірне, якщо їх збір, обробка та аналіз супрово-
джуються відповідною грамотною стратегією і 
готовністю бізнесу до змін.

Нині великі дані доступні великим та 
інформаційно забезпеченим компаніям. Але 
завтра доступ до них за допомогою тих чи 
інших інструментів отримає середній і малий 
бізнес. Розвиток інформаційної інфраструк-
тури бізнесу йде вражаючими темпами. І не 
коректно стверджувати, що Великі дані при-
датні для масових ринків збуту і масштабних 
виробництв. Навіть вузькоспеціалізовані під-
приємства і сервісні компанії здатні отримати 
від Великих даних серйозний потенціал для 
розвитку.

Потреба в Big Data визначається не 
окремими компаніями, а цілою епохою 
комп’ютерної галузі. Кількість даних, нако-
пичених в усьому світі, наблизилася до 300 
екзабайт і продовжує зростати приблизно 
на 50% на рік. Більше того, аналітики IDC – 
міжнародної дослідницької і консалтингової 
компанії – спрогнозували збільшення обся-
гів даних по всьому світу до 35 тис. екза-
байт вже до 2020 р. Таким чином, компа-
нії, які хочуть досягти успіху в таких умовах, 
просто зобов’язані адаптуватися до нової 
кон’юнктури ринку.

Бізнес вступив у період трансформації. 
Експерти вже не просто говорять про потен-
ційні результати, які можуть бути отримані 
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від використання технологій Великих даних, 
але й бачать реальні переваги: збільшення 
прибутку, зростання бази лояльних клієнтів і 
підвищення ефективності операційної діяль-
ності.

З огляду на посилення спеціалізації за 
окремими компетенціями, пов’язаними з 
Великими даними, доречно говорити, що їхнє 
майбутнє – це сервісний розподільний функ-
ціонал сторонніх консультантів, а не тотальні 
процеси всередині однієї компанії. Видатний 
СЕО вибудовує виняткові стратегії для сис-
тематичного збору необхідної інформації. Він 
реалізовує це завдання в усіх поточних спра-
вах – від зборів персоналу до індивідуальних 
зустрічей. Переможні стратегії базуються на 
комплексних знаннях, почерпнутих завдяки 
взаємодії зі співробітниками, клієнтами, інвес-
торами [6, с. 256].

Упровадження Big Data змінює звичне 
ІТ-середовище компаній, дає змогу автома-
тизувати частину бізнес-процесів і підвищити 
ефективність роботи співробітників компа-
нії. Нові можливості дають змогу отримувати 
статистику в режимі реального часу, а отже, 
швидше реагувати на ринкові зміни.

У завданнях інформаційної безпеки тех-
нології Big Data дають змогу отримати більш 
детальну і водночас цілісну картину загроз 
безпеки, швидше й ефективніше протидіяти 
атакам і загрозам у кіберпросторі, використо-
вуючи весь обсяг даних про роботу компанії – 
від стану обладнання до аналізу мережевого 
трафіку.

Сфера використання технологій Великих 
даних дуже велика. Великі дані набули широ-
кого поширення в багатьох галузях бізнесу. Їх 
використовують в охороні здоров’я, телекому-
нікації, торгівлі, логістиці, у фінансових ком-
паніях, а також у державному управлінні.

У нижченаведених галузях уже нині можна 
застосовувати Великі дані:

• Роздрібна торгівля. У базах даних роз-
дрібних магазинів може бути накопичено 
безліч інформації про клієнтів, систему 
управління запасами, постачанням товар-
ної продукції. Дана інформація може бути 
корисна в усіх сферах діяльності магазинів. 
Так, за допомогою накопиченої інформа-
ції можна керувати поставками товару, його 
зберіганням і продажем. На підставі накопи-
ченої інформації можна прогнозувати попит 
і поставки товару. Також система обробки та 
аналізу даних може вирішити й інші проблеми 
рітейлера, наприклад оптимізувати витрати 
або підготувати звітність.

• Фінансові послуги. Великі дані дають 
можливість проаналізувати кредитоспромож-
ність позичальника, зменшити час розгляду 
кредитних заявок. За допомогою Великих 
даних можна проаналізувати операції кон-
кретного клієнта і запропонувати відповідні 
саме йому банківські послуги.

• Телеком. Оператори стільникового 
зв’язку поряд із фінансовими організаціями 
мають одні з найбільш об’ємних баз даних, 
що дає їм змогу проводити найбільш глибо-
кий аналіз накопиченої інформації. Головною 
метою аналізу даних є утримання наявних 
клієнтів і залучення нових. Для цього компанії 
проводять сегментацію клієнтів, аналізують 
їх трафіки, визначають соціальну приналеж-
ність абонента. Крім використання Big Data 
в маркетингових цілях, технології застосову-
ються для запобігання шахрайським фінансо-
вим операціям.

• Гірничодобувна і нафтова промисло-
вість. Великі дані використовуються як під 
час видобутку корисних копалин, так і під час 
їх переробки та збуту. Підприємства можуть 
на підставі інформації, що надійшла, робити 
висновки про ефективність розроблення 
родовища, відстежувати графік капітального 
ремонту та стану обладнання, прогнозувати 
попит на продукцію і ціни.

Нині Big Data активно впроваджуються 
в зарубіжних компаніях. Використовуючи 
публічну і приватну інформацію про те, хто 
кого знає, хто кому подобається і хто з ким 
працює, LinkedIn став лідируючим засобом 
пошуку інформації про роботу, клієнтів і кан-
дидатів для шукачів та роботодавців. Веб-
сайт компанії AirBnB може розповісти, хто 
володіє житлом, чиїм товаришем є власник 
на Facebook і кому з них також сподобалося 
це житло. У результаті користувачі відчувають 
прозорість схеми роботи сервісу та довіру до 
компанії.

Використовуючи дані про перегляди корис-
тувачів, Netflix розробила алгоритм, який 
зробив рекомендації фільмів на 10% більше 
точними. Пізніше компанія скористалася 
отриманими даними для створення власного 
контенту, який зараз змагається за популяр-
ністю з кращими продуктами кабельного або 
мережевого ТБ.

Хоча більшість компаній не володіє поді-
бними потужностями, це зовсім не означає, 
що використовувати дані можуть лише обрані 
бізнеси. Як пише в книзі The Rise of Analytics 
3.0: How to Compete in the Data Economy Том 
Девенпорт, «найважливіша риса ери Аналі-



895

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

тики 3.0 полягає в тому, що не тільки онлайн-
компанії, але буквально будь-які фірми в 
будь-якій сфері діяльності можуть бути залу-
чені в економіку даних» [7].

Великі дані як інформаційна категорія 
мають одну особливість на відміну від матері-
альних ресурсів: для їх застосування необхід-
ний по-справжньому високий рівень організа-
ції бізнес-процесів компанії. Без такого рівня 
підготовки, без наявності певної кваліфікації 
у бізнесу покупка (або збір) великих даних 
буде відрізнятися низькою ефективністю. 
Настільки низькою, що не виправдає вкладені 
в них кошти.

Нині ринок Великих даних обмежений ста-
ном розвитку інформаційних технологій, але 
інтенсивне зростання інформаційних мереж і 
вдосконалення інформаційних технологій зні-
має бар’єри з обчислювальних потужностей. 
Це змусить передові амбітні бізнеси пере-
глянути своє теперішнє захоплення і зміс-
тити акцент у бік нових ефективних методик, 
інструментів, технологій менеджменту, що 
базуються на знаннях і навчанні.

Розумна політика використання Великих 
даних – це побудова команди аналізу даних, 
але ніяк не виняткове вибудовування серве-
рів, хмар, систем видобутку даних, машин-
ного навчання і т. п.

Заперечувати величезне значення збору й 
аналізу Великих даних для розвитку бізнесу 
неможливо. Особливо важливі великі дані 
для розподіленого і інформаційно-активного 
бізнесу. Мабуть, Великі дані – єдиний ефек-
тивний інструмент бути в курсі всіх справ 
для великих корпорацій і об’єднань із розга-
луженою мережею бізнес-одиниць. Середній 
та малий бізнес також з урахуванням деяких 
особливостей може опинитися у виграші від 
Великих даних, особливо в кооперації з вели-
кими компаніями і спільнотами.

Але не можна підміняти Великими даними 
вирішення нагальних проблем. Краще розгля-
дати їх як напрям, який підтримує центральну 
стратегію бізнесу і дає змогу бути в курсі того, 
що сталося, що відбувається і частково про-
гнозувати розвиток ситуації в майбутньому. 
Але якщо у бізнесу немає зрозумілої страте-
гії й якщо бізнес-модель бачиться примітивно 
і заплутано, то ніякі Великі дані не в змозі 
допомогти навіть пасивному розвитку. Деякі 
менеджери, розуміючи для себе відсутність 
потреби у Великих даних і не готовності до 
змін, які вони обіцяють, не намагаються ініці-
ювати роботу з ними. Це теж приклад обґрун-
тованої розумної поведінки.

Займатися Великими даними без глибокого 
розуміння ринку конкретного бізнесу й осо-
бливостей конкретної компанії просто немож-
ливо. Зокрема, саме із цієї причини Gartner 
рекомендує не набирати співробітників по 
роботі з даними з боку, а тренувати таких 
фахівців усередині організації (не кажучи вже 
про те, що всі вищезазначені навички – від 
статистики до предметних знань – трансфор-
муються в окрему професію – аналітик по 
роботі з даними).

Висновки з цього дослідження. Великі 
дані зобов’язані своєю появою і зміцненням 
позицій у світі бізнесу збільшеному потоку 
цифрової інформації. Значною мірою її над-
лишок і невміння управляти таким потоком 
змусили задуматися про те, як це зробити 
найбільш раціонально. З іншого боку, оче-
видні потреби компаній в отриманні додатко-
вої інформації про ринки, споживачів, конку-
рентів, працівниках, кон’юнктурі призводять 
до пошуку нових джерел інформації. Велика 
аналітика повинна бути забезпечена серйоз-
ними і зручними інструментами, як програм-
ними, так і безпосередньо аналітичними. 
Очевидно, що збільшиться потреба в квалі-
фікованих кадрах. Але якщо для інформа-
ційно-технологічного розвитку сервісів Вели-
ких даних можна залучати підготовлених 
фахівців ІТ-сфери, то для великої аналітики 
будуть потрібні спеціально підготовлені про-
фесіонали. Вони поєднують, у певному ключі, 
знання і досвід інформаційних технологій зі 
знаннями і досвідом предметних сфер.

Незважаючи на серйозні зрушення у сфері 
машинної обробки інформації до теперіш-
нього часу і в перспективі, неможливо обі-
йтися без фахівців, які будуть інтенсивно 
досліджувати дані і зможуть формулювати 
завдання, зрозумілі з погляду алгоритму ана-
лізу. Пошук і усунення помилок у даних – оче-
видна і нагальна проблема, яку вирішують 
такі професіонали. 

Безсумнівно, великі дані сформують різні 
ринки – від тих, на яких продають дані лотами 
різних обсягу й якості, до тих на яких нада-
ються високотехнологічні сервіси з машинним 
часом суперкомп’ютерів.

Перехід до збору та обробки інформації в 
обсягах, що перевищують традиційні, може 
стати хорошим приводом для спеціалізо-
ваного або широкого реінжинірингу бізнес-
процесів (і залучених у них бізнес-об’єктів). 
При цьому доведеться визнати пріоритет за 
моделлю інтегрування Великих даних у біз-
нес-модель по всій структурі й усіх напрямах.
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Для того щоб великі дані принесли реальну 
користь, потрібно не тільки вкладати гроші в 
проекти з упровадження, але й використову-

вати нові технології (наприклад, хмарні обчис-
лення), працювати над налагодженням бізнес-
процесів і змінювати підходи до управління.
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У статті обґрунтоване ведення корпоративного блогу з доцільним контентом як інструменту Інтернет-мар-
кетингу. Досліджено переваги створення блогу для ефективної взаємодії з потенційними клієнтами. Проана-
лізовано результати ведення корпоративного блогу українськими компаніями. Визначено поняття та місце 
контенту як додаткового інструменту ведення корпоративного блогу. Надано рекомендації щодо створення 
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Мозговая Г.В., Мугдусиева Н.К., Чернышева А.С. КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ В КОРПОРАТИВНОМ БЛОГЕ
В статье обосновано ведения корпоративного блога с целесообразным контентом как инструмента Интер-

нет-маркетинга. Исследованы преимущества создания блога для эффективного взаимодействия с потенци-
альными клиентами. Проанализированы результаты ведения корпоративного блога украинскими компания-
ми. Определены понятие и место контента в качестве дополнительного инструмента ведения корпоративного 
блога. Даны рекомендации по созданию качественного контента.
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Mozgova G.V., Muhdusiieva N.K., Chernysheva A.S. CONTENT MARKETING IN THE CORPORATE BLOG
In the article the maintenance of appropriate corporate blog content as a tool for online marketing is justified. The 

advantages of creating a blog for effective interaction with potential customers are explored. The results of corporate 
blogging by Ukrainian companies are analyzed. The concept and place of content as an additional tool for maintain-
ing a corporate blog is defined. Recommendations for creating high-quality content are given.

Keywords: Internet marketing tools, communication technology, content, corporate blog, marketing effective-
ness.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині контент став ключовим фак-
тором успіху електронного бізнесу. Будь-які 
сайт, форум, публічна сторінка в соціальній 
мережі, блог мають наповнюватися якісним 
контентом не тільки для того, щоб привабити 
користувача чи споживача, a також і для того, 
щоб утримати його. Корпоративний блог – 
інструмент Інтернет-маркетингу, який активно 
та результативно використовується багатьма 
компаніями. Але блог сам по собі не має цін-
ності для клієнтів, якщо не містить актуальної 
інформації, яка до того ж повинна бути добре 
оформлена та зручна в пошуку. Отже, постає 
проблема надання тієї інформації та у такій 

формі, яка буде приваблювати цільову ауди-
торію, доносити до клієнтів цінності та прин-
ципи компанії, тобто створення якісного кон-
тенту для ефективного маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню розвитку Інтернет-маркетингу при-
свячено роботи багатьох зарубіжних авторів: 
Ф. Котлера, Г. Армстронга [1], У. Хансона [2], 
А. Хартмана [3], Д. Еймора [4] та ін. Марке-
тингові інструменти в Інтернеті розглядаються 
в роботах вітчизняних науковців: М. Ілля-
шенка [5], І. Литовченка [6], О.А. Біловод-
ської, Д.В. Корінченко [7], Т.В. Співаковської 
[8]. Проте швидкий розвиток значення Інтер-
нету у світовому суспільстві та поява нових М
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різноманітних засобів ефективного ведення 
маркетингу в електронному бізнесі потребу-
ють подальшого дослідження  та визначення 
інструментів Інтернет-маркетингу. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є теоретико-
методичне обґрунтування важливості доціль-
ного контенту в корпоративному блозі задля 
збільшення ефективності маркетингу та на 
цій основі надання рекомендацій щодо ство-
рення якісного контенту.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Взаємодія із цільовою аудиторією, 
залучення нових клієнтів, реклама товару – 
для всього цього можна використовувати най-
різноманітніші засоби. До недавнього часу 
найбільш ефективними інструментами просу-
вання будь-якого продукту вважалися газети 
та телебачення. Однак у рекламі таких мето-
дів є маса недоліків. Основні з них – висока 
вартість і недовговічність контакту. Зовнішня 
реклама більш конкурентоспроможна, але 
вона спрямована на всіх споживачів, а не 
на цільову аудиторію; також є регіональна 
прив'язка.

Сучасна інформаційна епоха ознамену-
валася появою нового рівня інформаційно-
комунікативних технологій у вигляді мережі 
Інтернет. Усе більше людей спілкується, обмі-
нюється подіями, фотографіями, музикою, 
придбають товари, рекламують продукт і ком-
панію та навіть ведуть бізнес в Інтернеті.

Проникнення Інтернету в Україні продо-
вжує зростати швидкими темпами. За останні 
два роки кількість користувачів зросла на  
8 п. п. (рис. 1). 20 років тому всього 1% укра-
їнців користувався Інтернетом, зараз – 62%. 
Тобто розвиток Інтернету призводить до 
постійного збільшення користувачів і, відпо-
відно,  кількості потенційних покупців [9].
%

Рис. 1. Динаміка кількості користувачів 
Інтернету в Україні за період 1998–2016 рр.,  

% [10] 

Інтернет став одним із найбільш результа-
тивних майданчиків для реклами будь-якого 
товару або послуги. Високий маркетинговий 

ефект від використання Інтернет-ресурсів 
пов'язаний з інтерактивністю. Кожна людина 
не тільки отримує можливість ознайомитися 
з переліком товарів, що реалізуються, а й 
отримати потрібні консультації у співробіт-
ників торговельної або виробничої компанії. 
Такі обставини дають змогу набагато швидше 
налагодити контакт між виробником, реаліза-
тором і покупцем. Якісний сайт із розширеним 
функціоналом в такому разі є платформою 
для здійснення взаємовигідного співробітни-
цтва.

Якщо раніше наявність сайту в компанії 
зумовлювалася модними тенденціями, то 
нині без нього не може функціонувати жодна 
компанія. Якщо створений сайт того чи іншого 
проекту буде активно розвиватися, то і кіль-
кість відвідувачів буде рости. Кожний залуче-
ний таким чином користувач – це потенційний 
покупець товару компанії.

Останнім часом усе активніше займає 
свої позиції новий маркетинговий інструмент 
комунікацій – корпоративний блог як спосіб 
поширення інформації. Блог – це різновид 
динамічного тематичного сайту, основним 
змістом якого є те, що регулярно публіку-
ються записи, картинки, файли мультимедіа 
однією людиною або колективом. Це певний 
Інтернет-щоденник, на якому публікуються 
записи різного характеру з можливістю комен-
тування. Тут також відбувається спілкування 
між людьми у вигляді обговорення тих чи 
інших питань, поставлених автором або від-
відувачами блогу.

Розвиток українського сегменту блогос-
фери був настільки активним, що за кілька 
років став фактично синхронним розвитку 
блогосфери найбільш медіатизованих країн. 
І вже одночасно зі світом вступила україн-
ська блогосфера у другий етап розвитку, який 
науковці пов’язують зі сплеском уваги до 
блогосфери з боку медіа. До цього моменту 
аудиторія блогерів була доволі обмеженою, 
але завдяки медіа блогінг увійшов у про-
відні суспільні тренди. Початок цих процесів 
можна датувати 2006–2007 рр. Так, у 2006 р. 
з’явилася рубрика «Блоги» на сайті The 
Economist. Також цю новацію запровадили 
потужні світові медіа, такі як Financial Times, Le 
Figaro, Vanity Fair тощо. Українські медійники 
намагалися дотримуватися тенденцій. Попу-
лярне видання «Кореспондент» започатку-
вало рубрику «Блоги» вже на початку 2006 р., 
і першими авторами виступили журналісти В. 
Сич, О. Іваненко, Ю. Мак-Гаффі. «Українська 
правда», заснована Г. Гонгадзе, підхопила 
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ініціативу влітку 2007 р. Першими відкрили 
власні блоги на цьому ресурсі С. Лещенко, 
О. Медведєв, І. Луценко. Приблизно тоді ж 
відкрилися блоги на сайтах видань «Нови-
нар» та ЛІГА.net, цю практику згодом підхо-
пили «Лівий берег», «Український тиждень» 
та інші видання [11].

Проаналізувавши теорію зародження та 
розвитку блогу як інструмента Інтернет-мар-
кетингу, причини популярності блогу та прак-
тичне ведення такого тематичного сайту [9; 
12], визначено основні переваги блогу порів-
няно з традиційними веб-сайтами, основні з 
яких полягають у такому:

– постійно оновлюваний контент;
– проста організація інформації в хроноло-

гічному порядку;
– сприйнятливість пошукових систем; 
– підвищення іміджевого складника, ство-

рення інструменту маркетингу і PR;
– отримання додаткового трафіку та зво-

ротного зв'язку;
– легка взаємодія з користувачем та побу-

дова довірчих відносин із ним;
– ефективна платформа для створення 

спільнот;
– можливість стати авторитетним джере-

лом;
– постійно оновлюваний контент.
На рис. 2 систематизовано види блогів та 

визначено їх основні відмінності.
Із початку з’явилися особисті та тематичні 

блоги. Але переваги комунікацій у  блогосфері 
призвели до того, що все більше компаній від-
кривають корпоративні блоги. Корпоративний 
блог – це блог, який призначений для комуні-
кацій із цільовою аудиторією. Він використо-
вується як для зв'язків із громадськістю, так і 
для внутрішньої організації її роботи. 

Популярність корпоративних блогів зумов-
лена цілою низкою чинників. Головний чин-
ник – можливість великої фінансової віддачі 
від інвестицій у блог, адже вкладені у ство-
рення контенту гроші будуть працювати на 
компанію постійно на відміну від витрат на 
звичайну рекламу, що можуть дати лише 
тимчасовий ефект. Також блог як інструмент 
Інтернет-маркетингу забезпечує можливість 
постійної та безперервної взаємодії компа-
нії з клієнтами, партнерами та потенційними 
інвесторами. За допомогою блогу компанія 
може безпосередньо впливати на споживчий 
попит вже на етапі первинного збору інфор-
мації про товар. Цей фактор позбавляє від 
необхідності вступати в конкурентну боротьбу 
з використанням інших більш складних та 
дорогих інструментів.

Зазвичай корпоративний блог являє собою 
електронний журнал, який веде в режимі 
«онлайн» представник компанії. Залежно від 
мети пости можуть мати вигляд релізів, замі-
ток, оглядів, внутрішніх новин, а також фото-, 
відео- та звукових матеріалів. Записи мають 
хронологічну послідовність і припускають 
наявність коментарів.

Наявність такого інструменту, як відкритий 
щоденник компанії, може викликати сумніви 
у власника бізнесу щодо його необхідності та 
раціональності витрат ресурсів на нього, коли 
мова йде про ефективну діяльності фірми і 
бренд. Водночас великі компанії, такі як IBM, 
Google, Microsoft, General Motors та ін., мають 
власні корпоративні блоги. Цей факт свідчить 
про те, що доцільність ведення корпоратив-
ного блогу для підтримки іміджу, утвердження 
бренду, інформування клієнтів та підтримки 
зворотного зв’язку з аудиторією розуміють 
лідери світового бізнесу. 

Рис. 2. Види блогів [9] 
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Багато українських компаній бажають отри-
мати вигоду зі спілкування з Інтернет-ауди-
торією. Перед ними постає проблема визна-
чення методики побудови корпоративного 
блогу. Досвід свідчить про те, що далеко не 
всі українські компанії практикуюсь ведення 
корпоративного блогу.

У  табл. 1 представлено результати дослі-
дження корпоративних блогів різних україн-
ських компаній.

На основі проведеного аналізу ведення 
блогів відомими українськими компаніями 

можна виділити головні завдання, які виконує 
корпоративний блог, надаючи перевагу над 
конкурентами:

– забезпечення аудиторії актуальними та 
інформативними даними;

– підвищення впізнаваності компа-
нії, презентація її діяльності та продукції/
послуг;

– політика відкритості задля отримання 
лояльності;

– збір думок про компанію та своєчасне 
реагування на них;

Таблиця 1
Приклади результатів створення корпоративного блогу компаніями України [13]

Компанія Мета Способи реалізації Результат

«Кінто»
http://blog.kinto.

com/
Просвіта Корпоративний блог інвестком-

панії веде президент компанії

Обізнаність українців про 
інвестиційні інструменти, 
a також про їх специфіку 
в Україні

«ПриватБанк» 
https://privatblog.

com.ua
Комунікація

У компанії 14 «ПриватБлогге-
рів» –менеджерів банку. При-
близно раз у квартал публікує 
свої тексти голова правління, 
хоча найактивнішим автором 
блогу є його заступник

Постійна взаємодія з клі-
єнтами банку

«Простобанк  
Консал-тинг» 

http://blog.liga.net/
user/prostobank/

Просування 
і підвищення 

впізнава-
ності ком-

панії

Корпоративний блог ведуть 
16 авторів – усі співробітники 
компанії. Матеріали публіку-
ються у блозі раз на тиждень, 
а найцікавіші пости також 
публікуються на відомих соці-
альних сервісах

Довіра до компанії, 
формування внутрішньої 
корпоративної культури, 
а також розвиток особис-
тісного потенціалу співро-
бітників компанії

Brandcom http://
brandcom.com.ua/

Розвиток 
співробітни-

ків

У корпоративному блозі роз-
міщується контент, який дає 
можливість змінити традиційну 
модель поведінки автора

Сприяння розвитку кре-
ативності, підвищення 
впізнаваності компанії, 
просування

«Систем Кепітал 
Менеджмент»

http://blog.scm.
com.ua/

Відкритість Перші особи компанії
Канал для оперативного 
отримання актуальної 
інформації про життя та 
новини компанії

Рис. 3. Переваги контент-маркетингу [14] 
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– формування корпоративної культури та 
розвиток власного персоналу.

Ведення блогу для залучення потенційних 
клієнтів – робота кропітка. Для успіху корпо-
ративного блогу вирішальне значення має 
регулярна і довгострокова робота над ство-

ренням і просуванням якісного контенту. Кон-
тент – це головний інструмент у боротьбі за 
відвідувачів, який виражається у змісті кож-
ної сторінки блогу, відображуючи пропозиції 
послуги та товари, з яким компанія виходить 
на ринок.

Рис. 4. Етапи розроблення контент-стратегії [15] 

Визначення 
мети

Стратегічна 
сесія,  

мозковий 
штурм

Збір ресурсів
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контенту 
(вибір тем)

Радакційний 
план чи 

контент-план
Створення 

мікроконтенту

Узгодження
Створення 
критеріїв 

ефективності

Впровадження 
контент-
стратегії

Таблиця 2
Рекомендації щодо створення якісного контенту [16]

Рекомендація Характеристика
Визначення ідеаль-
ного клієнта

Компанія повинна визначити характеристики її потенційного клієнта 
та змістом свого контенту відповідати його потребам

Статті повинні від-
повідати на питання 
читачів

Людина на сайті заради інформації. Не потрібно використовувати 
блог як новинну стрічку, написану сухою бюрократичною мовою. Клі-
єнт швидше звернеться в компанію, яка не соромиться говорити про 
свою діяльність та статті якої відповідають на її питання, ніж у компа-
нію, яка надає тільки список своїх послуг

Використання цитат 
авторитетних людей 
із певної сфери 
діяльності

Такий засіб допомагає підтвердити професіоналізм, компетентність 
та актуальність інформації компанії, яку підкріплюють думки видат-
них, авторитетних особистостей

Детальне вивчення 
теми для створення 
статті

Для того щоб написати цікаву та інформативну статтю, треба 
детально вивчити тему статті та всі можливі матеріали, тільки так 
можна отримати максимальну користь

Підтримка актуаль-
ності та змісту кон-
тенту

Інформація повинна бути актуальною та значущою. Також слід 
детально і доступно розповідати клієнтам про те, чим займаєтеся 
компанія, та намагатися навчати її своїй майстерності

Використання якіс-
ного дизайну

Треба використовувати не стандартне оформлення та звичайні 
зображення, а намагатися досягти індивідуального дизайну завдяки 
ексклюзивному зображенню

Головне проблема, а 
не місце в пошуковій 
системі

Фокусування на проблемі та цільовій аудиторії повинно бути на 
першому плані. Цьому має підпорядковуватися весь контент, і лише 
потім можна оптимізувати зміст під пошук

Блог – не інструмент 
продаж

Читачам більше подобаються не рекламні статті, а кейси, корисні 
статті, поради та досвід, які здатні показати професіоналізм, якими 
вони будуть ділитися з іншими людьми

Використання 
доступної мови 

Співпраця між компанією та клієнтом буде простою та приємною, 
якщо компанія в змозі пояснити весь процес діяльності без професій-
ної термінології
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Питаннями складання грамотного кон-
тенту займається контент-маркетинг. На рис. 
3 представлено переваги контент-маркетингу.

Для того щоб контент працював на користь 
компанії, слід розробити контент-стратегію. 
Контент-стратегія блогу повинна відповідати 
його цільовій аудиторії. Необхідно визначити, 
якої мети компанія хоче досягти за допомо-
гою корпоративного блогу (збільшення тра-
фіку на сайті, залучення потенційних клієнтів, 
позиціонування компанії та її співробітників як 
експертів даної сфері діяльності компанії та 
інше). Етапи розроблення стратегії визначено 
на рис. 4.

На основі дослідження психології, пове-
дінки, інтересів та вподобань користувачів, а 
також аналізу тих засобів, які здатні привер-
нути увагу потенційного клієнта та затрима-
тися у його пам’яті, та того, що може виявитися 
незрозумілим та бути не на користь репута-
ції компанії, були надані рекомендації щодо 
впровадження якісного контенту в блозі, які 
систематизовано та представлено в табл. 2.

Основними проблемами ведення корпо-
ративного блогу є недостатність людських 
ї часових ресурсів та відсутність тем для 
контенту. Шляхом подолання цих проблем 
є використання аутсорсингу. Можна віддати 
сайт на обслуговування в руки фахівців із 
контент-маркетингу. За певну плату блог буде 
регулярно поповнюватися правильними тек-
стами і розкручуватися за рахунок поширення 
контенту в мережі. SEO-фахівці підготують 

семантичне ядро (якщо цього не зробили 
розробники сайту). Досвідчені автори будуть 
відпрацьовувати ключові запити статтями та 
розповсюджувати в Інтернеті. Таким чином, 
буде налагоджена регулярна робота з кон-
тент-маркетингу, корпоративний блог буде 
генерувати зростаючий трафік, який буде 
трансформуватися в клієнтів.

Висновки з цього дослідження. Швид-
кий розвиток Інтернету як комунікативного 
середовища з великою кількістю користува-
чів, зручними інструментами для спілкування, 
відносно низькими витратами на розповсю-
дження рекламного контенту призводить до 
необхідності та економічної раціональності 
використання корпоративного блогу як ефек-
тивного інструменту Інтернет-маркетингу. 
Визначені в результаті дослідження пере-
ваги корпоративного блогу свідчать про те, 
що блогінг доцільно використовувати як для 
зв'язків із громадськістю, так і для внутрішньої 
організації роботи компанії. Аналіз досвіду 
українських компаній показав: щоб викорис-
тання блогу в результаті призводило до про-
дажів, компанії повинні перестати думати як 
продавці і почати діяти як наставники для 
свого читача, тобто рекомендації повинні 
стати важливими і потрібними для нього. Це 
можливо за умови реалізації системного кон-
тент-маркетингу. Запропоновані у статті  реко-
мендації щодо створення якісного контенту 
дадуть змогу результативно використовувати 
контент-маркетинг у корпоративному блозі.
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Статтю присвячено застосуванню математичного моделювання економічних процесів у дослідженні струк-
турних зрушень в економіці країни. Проаналізовано способи побудови оптимізаційних моделей на основі 
міжгалузевого балансу. Запропоновано вдосконалити методологію побудови таких моделей використанням 
прирістного підходу. Формалізовано моделі оптимізації структурних зрушень в економіці країни на базі даних 
міжгалузевого балансу для покращення основних макроекономічних показників.
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Овандер Н.Л. ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ 
СТРАНЫ НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА

Статья посвящена применению математического моделирования экономических процессов в исследова-
нии структурных сдвигов в экономике страны. Проанализированы способы построения оптимизационных мо-
делей на основе межотраслевого баланса. Предложено усовершенствовать методологию построения таких 
моделей использованием приростного подхода. Формализованы модели оптимизации структурных сдвигов 
в экономике страны на основе данных межотраслевого баланса для улучшения макроэкономических пока-
зателей. 

Ключевые слова: экономико-математическая модель, формализация, оптимизация, макроэкономиче-
ские показатели, валовый внутренний продукт, межотраслевой баланс.

Ovander N.L. FORMALIZATION THE OPTIMIZATION MODEL OF STRUCTURAL SHIFTS OF ECONOMICS 
OF A COUNTRY BASED ON INTER-BRANCHES BALANCE

The article is devoted to the application of mathematical modeling of economic processes in the research of 
structural changes in the economy of the country. The methods for constructing optimization models are analyzed 
on the basis of inter-branch balance. It is proposed to improve the methodology for constructing such models by 
using the incremental approach. The model of optimization of structural changes in the economy of the country is 
formalized on the basis of data from the inter-branch balance in order to improve the macroeconomic indicators.

Keywords: economic-mathematical model, formalization, optimization, macroeconomic indicators, gross do-
mestic product, inter-branch balance.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Враховуючи появу час від часу пев-
них кризових явищ у світовій економіці, для 
будь-якої країні, у тому числі й для України, осо-
бливої актуальності набуває пошук найбільш 
дієвих факторів економічного зростання. 
Вихідною базою економічного зростання 
будь-якої країни є її ресурсний потенціал. 
Погодимося з дослідниками, які вважають, що 
«...ресурс стає фактором виробництва у той 
самий момент часу, коли здійснюється факт 
його купівлі...» [1, с. 40], тобто це означає, 
що ресурс – це тільки потенційний фактор, і 
лише той ресурс, що залучається у виробни-
цтво, стає реальним фактором подальшого 
розвитку економіки. Таким чином, досягти 
економічного зростання можна або через 
збільшення залучених у виробництво ресур-

сів (екстенсивний шлях розвитку), або через 
більш ефективне їх використання (інтенсив-
ний шлях розвитку). Саме інтенсивний шлях 
передбачає розроблення моделей ендоген-
ного зростання, які передбачають подаль-
ший позитивний розвиток економіки країни 
за рахунок більш ефективного використання 
її внутрішніх резервів країни, тобто ендоген-
ного фактору. Оскільки структурні зрушення в 
економіці є одним із них, проблема оптиміза-
ції структурних зрушень в економіці є досить 
актуальним напрямом дослідження не тільки 
для України, а й для будь-якої іншої країни. 
Враховуючи те, що основним призначенням 
економіко-математичних моделей є отри-
мання кількісної та якісної інформації про 
об’єкти-оригінали для раціонального управ-
ління цими об’єктами, а одним із найбільш М
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важливих економічних об’єктів є виробничий 
сектор економіки країни, проблема оптиміза-
ції структури економіки через мережу міжга-
лузевих взаємозв’язків є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан виробничих сил промислово 
розвинутих країн характеризується складною 
та динамічною міжгалузевою структурою. За 
таких умов усе більше уваги приділяється 
ретельнішому розрахунку структури міжга-
лузевих зв’язків. Для цього В.В. Леонтьєвим 
[2–4] був розроблений метод міжгалузевого 
аналізу, а моделі, побудовані на його основі, 
отримали назву міжгалузевих. Існує декілька 
способів побудови оптимізаційних моде-
лей міжгалузевого балансу (МГБ), які можна 
звести у три основні категорії.

Перший спосіб передбачає різні способи 
виробництва продукції, тобто різні техно-
логії виготовлення продукції [5, с. 742–745; 
6,  с. 241–246]. Це означає, що якщо в моделі 
Леонтьєва передбачався один спосіб вироб-
ництва одного виду продукту, якому відпові-
дав один стовпчик в технологічній матриці А, 
то в даному разі вважається, що будь-який 
продукт може виготовлятися декількома, але 
скінченою кількістю технологічних способів. 
У даній задачі треба обрати найбільш ефек-
тивні для певної цільової функції способи 
(технології).

Другий спосіб – це постановка оптимізацій-
ної задачі за допомогою основного рівняння 
балансу, яке перетворюється у нерівність, 
та додаванням до моделі певних обмежень 
по ресурсах і цільової функції. Зазвичай у 
моделі фіксуються значення або вектору кін-
цевого попиту Y, або вектору валових випус-
ків X.  Якщо не виконати останню вимогу, то 
у цій сфері припустимих рішень існує нескін-
ченна множина рішень балансової задачі 
[5, с. 738–742; 6, с. 236–241; 7, с. 214–224; 
8, с. 251–286].

Третій спосіб полягає у перетворенні в опти-
мізаційної динамічної моделі, яка доповню-
ються додатковими обмеженнями на обсяги 
використаних ресурсів [6, с. 377–390; 9].

Незважаючи на це, пошук оптимальної 
структури національної економіки залиша-
ється нерозв’язаним остаточно. А враховуючи 
те, що за допомогою математичного моделю-
вання можна прорахувати альтернативні варі-
анти розвитку економіки без експериментів 
на реальній економіці, дослідження є досить 
актуальним.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Таким чином, у рамках 

дослідження передбачено розробити меха-
нізм оптимізації структурних зрушень в еконо-
міці через оптимізацію міжгалузевих зв’язків. 
Ураховуючи те, що саме таблиці «Витрати – 
випуск» (ТВВ) найкраще відображають між-
галузеві зв’язки, саме вони були використані 
як основне джерело інформації для розро-
блення такого механізму.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розроблені автором моделі базу-
ються на такому методологічному принципі: 
міжгалузеві зв’язки в економіці країни склада-
ються під впливом того фактору, що під час 
розподілу ресурсів, під якими в моделі будемо 
розуміти випуск продукції, існують галузеві 
пріоритети, тобто існує перерозподіл ресурсів 
між видами економічної діяльності. 

Розглянемо більш детально механізм 
оптимізації структурних зрушень в економіці 
за видами економічної діяльності (ВЕД) згідно 
з рис. 1. 

Відмітною властивістю моделі є те, що кое-
фіцієнти міжгалузевих зв’язків та результатив-
них показників у них не задаються екзогенно, 
а складаються під впливом структурних зру-
шень за ВЕД. 

Особливість зазначеної моделі полягає 
в її конкретності: вона побудована на основі 
фактичних даних ТВВ за ВЕД. Причому саме 
ТВВ забезпечує пропорційність та систем-
ність розвитку всього народного господарства 
разом з окремими галузями. Весь виробничий 
сектор народного господарства поділений на 
n видів економічної діяльності (ВЕД).

На перших двох етапах відбувається побу-
дова базових та прирістних показників за фак-
тичними даними ТВВ, необхідних для форма-
лізації моделей.

У рамках розроблення моделі передба-
чено визначення системи результативних 
макроекономічних показників, які будуть 
характеризувати схему виробництва на 
основі МГБ, а саме сума проміжного спо-
живання, валовий випуск продукції, ВВП та 
основні його складники: оплата праці найма-
них працівників, чисті податки на виробни-
цтво та валовий прибуток/змішаний дохід. 
Методологія розрахунку коефіцієнтів, що 
відповідають вищеназваним результативним 
показникам, схожа на розрахунок показників 
αij, а саме вважатиметься, що вони лінійно 
залежать від валового випуску продукції та 
показують, яка частка всього проміжного 
споживання, ВВП або його s-го компоненту 
припадає в j-ому ВЕД на одиницю валового 
випуску продукції у цьому ВЕД:
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,      (3)

де Vj – коефіцієнти, або норми, сумарної 
величини проміжного споживання; Uj – коефі-
цієнти, або норми, ВВП; usj – коефіцієнти, або 
норми, основних компонентів ВВП; l – це кіль-
кість складників ВВП.

Для всього випуску продукції цей коефіці-
єнт дорівнюватиме 1.

Величини, розраховані за формулами (1) – 
(3), можна зібрати у відповідні вектори V, U, 
US.

На другому етапі проведемо розрахунки, 
необхідні для побудови прирістних показни-
ків. Елементами ∆αij матриці ∆A розмірності 
n × n (де n – кількість ВЕД, на які поділено 
весь виробничий сектор економіки) є від-
носні прирости витрат на одиницю приросту 
випуску. Вони визначаються як середньозва-
жені прирости за даними динамічного ряду, в 
якому рівнями ряду є вартісний склад вало-
вого випуску за ВЕД у розрізі витрат окре-
мих видів товарів та послуг, використаних у 
процесі виробництва (І квадрант). Тобто ∆αij 
визначаються по колонках ТВВ діленням 
середнього абсолютного приросту витрат 
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 в i-ому ВЕДі для кожного стовпчика j на 
середній абсолютний приріст випуску продук-
ції 
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Xj у цьому ж j-ому стовпчику (j-ий ВЕД). 
Таким чином, ∆αij розраховують за формулою: 
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.                        (4)

Середній абсолютний приріст 
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xij в рядах 
динаміки будемо обчислювати так: 
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.                      (5)

Аналогічно формулі (5) розраховуються 
середні абсолютні прирости для випуску про-
дукції ∆αij:
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.                      (6)

Підставляючи дані з формул (5) та (6) у 
формулу (4), отримаємо остаточну формулу 
для розрахунку ∆aij:

∆αij = 
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.    (7)

Зберемо елементи ∆αij в матрицю ∆A. 
Економічний зміст ∆αij – відносного приросту 
витрат на одиницю приросту випуску – поля-
гає у тому, що він показує у відносному вира-

женні, на скільки збільшаться (зменшаться) 
витрати даного елементу за збільшення 
випуску продукції на одиницю. Тому ∆αij 
можуть, відповідно, мати додатні та від’ємні 
значення. Елементи матриці ∆A – ∆αij  порів-
няно з елементами матриці А – αij можуть мати 
три типи співвідношень: 1) 
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  – темпи 
приросту витрат випереджають темпи при-
росту випуску; 2) 
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 – темпи приросту 
витрат дорівнюють темпам приросту випуску; 
3) 
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 – темпи приросту витрат менші, 
ніж темпи приросту випуску.

Аналогічно тому, як на першому етапі були 
розраховані коефіцієнти, або норми, резуль-
тативних показників та прирістного методу 
розрахунку елементів матриці ∆A = (∆αij ), про-
ведемо розрахунки для прирістних результа-
тивних показників:

ΔVj – для суми проміжного споживання:
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.                  (8)

ΔUj – для ВВП:
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.                  (9)

Δusj – для складників ВВП: 
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,                (10)

де s = 
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 – складники доданої вартості, а 
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 – ВЕД в ТВВ. 
Усі норми приростів ΔVj, ΔUj та Δusj, що роз-

раховуються відповідно за формулами (8) – 
(10), зберемо у відповідні вектори: 

суми проміжного споживання – ΔV, ВВП –
ΔU, оплати праці найманих працівників – ΔU1, 
податки за винятком субсидій на виробництво 
та імпорт – ΔU2, валовий прибуток, змішаний 
доход – ΔU3.

Перейдемо до формалізації моделей 
структурних зрушень в економіці країни за 
ВЕД. Для формалізації моделі оптимізації 
структурних зрушень в економіці країни ско-
ристаємося другим способом: це постановка 
оптимізаційної задачі за допомогою осно-
вного рівняння балансу, яке перетворюється 
у нерівність, та додаванням до моделі певних 
обмежень по ресурсах і цільової функції. Для 
цього необхідно побудувати цільові функції та 
простір стратегій (обмеження). Використання 
прирістного підходу дає змогу перетворити 
статичну економіко-математичну модель МГБ 
(або модель Леонтьєва) в матричному вигляді 
в оптимізаційну.

AXT + YT = XT,                      (11)
де Yi – вектор-стовпчик кінцевого спожи-

вання; Yi – вектор-стовпчик валових випусків 
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продукції; надстроковий символ Т означає 
операцію транспонування. 

Для формалізації вищезгаданої моделі 
зробимо припущення: будемо вважати, що всі 
показники в прогнозованому періоді будуть 
дорівнювати поточному значенню цього 
показника в базовому періоді плюс певний 
приріст цього показника, який планується 
отримати на прогнозований період. Виходячи 
із цього припущення, прогнозоване значення 
валового випуску продукції Хпрог буде дорів-
нювати поточному (базовому) значенню вало-
вого випуску Х на певний момент часу t плюс 
абсолютний приріст валового випуску продук-
ції ∆Х за певний проміжок часу τ. Таким чином, 
прогнозоване значення валового випуску Хпрог  
визначається на момент часу (t + τ):

Хпрог = X + ∆Х.                 (12)
Цей абсолютний приріст валового випуску 

ΔX можна спрямувати на різні види спожи-
вання: частину – на проміжне споживання 
(позначимо її ΔXп.с.), частину – на кінцеве спо-
живання (її позначимо ΔY):

ΔХп.с. = X + ∆Y.                  (13)
На міжгалузеві зв’язки, а відповідно, й на 

структуру виробництва економіки країни без-
посередньо впливає перерозподіл ресурсів із 
менш ефективних у більш ефективні ВЕД. Під 
ресурсами розуміємо валовий випуск продук-
ції. Враховуючи те, що перерозподіл ресур-
сів відбувається у виробничій сфері, тобто 
змінюється структура виробництва, частину 
приросту валового випуску ΔХ, що спрямо-
вана на збільшення проміжного споживання 
ΔХп.с., будемо вважати невідомою та шуканою 
характеристикою. Причому оскільки кожний 
ВЕД розвивається різними темпами, цей при-
ріст   для кожного j-го з них буде мати окреме 
значення – ΔХj

п.с.. Тобто ΔХп.с. – це вектор, що 
складається з елементів (змінних) ΔХj

п.с., які 
показують приріст проміжного споживання в 
j-му ВЕД. Тобто змінними в моделях будуть 
прирости проміжного споживання ΔХj

п.с.. Таким 
чином, у нашій задачі треба знайти частину 
приросту валового випуску, що спрямована 
на проміжне споживання в j-му ВЕДі  ΔХj

п.с., 
тобто на виробничу сферу. Валові випуски Xj 
за своїм економічним змістом завжди прийма-
ють невід’ємні значення. З вищезазначеного 
отримаємо умову невід’ємності змінних Xj, 
ΔХj

п.с., що буде одним з обмежень по ресурсах. 
ΔХj

п.с. = ΔХ1
п.с., ΔХ2

п.с., ...., ΔХj
п.с., ...., ΔХn

п.с. ≥ 0.
Х = Х1, ...., Хj, ...., Хn ≥ 0.               4)

Оскільки весь абсолютний приріст вало-
вого випуску ΔX, згідно з формулою (13), 
поділяємо на дві частини – ΔXп.с  та ΔY і всі 

прирости ΔX, ΔXп.с. та ΔY є додатними вели-
чинами (згідно з припущенням), зрозуміло, 
що абсолютний приріст, спрямований на про-
міжне споживання, має бути меншим за абсо-
лютний приріст валового випуску. Іншими 
словами, тут має місце нерівність, яка буде 
ще однією системою обмежень по ресурсах:

ΔXj
п.с ≤ ΔXj, nj

X
x

V
j

c
j

j ,1,
~

==  

nj
X
Z

U
j

j
j ,1, ==  

njls
X
z

u
j

sj
sj ,1;,1, ===  

ijx∆ jX∆  

j

ij
ij X

x
a

∆
∆

=∆  

m
xx

x ij
m

ij
ij

0−
=∆  

m
XX

X j
m

j
j

0−
=∆  

0

000

j
m

j

ij
m

ijj
m

jij
m

ij
ij XX

xx
m

XX
m

xx
a

−

−
=

−−
=∆  

ijij aa ∆

ijij aa ∆=  

ijij aa ∆  

0

0~~

j
m

j

j
cm

j
c

j XX
xxV

−
−

=∆  

0

0

j
m

j

j
m

j
j XX

ZZ
U

−

−
=∆  

0

0

j
m

j

sj
m

sj
sj XX

zz
u

−

−
=∆  

ls ,1=  
TTT XYAX =+  

XXX прог ∆+=  

YXX сп ∆+∆=∆ ..  
..сп

jX∆ ..сп
jX∆ ..сп

jX∆  
..сп

jX∆  

0),,,,,( .....
2

..
1

.. ≥∆∆∆∆=∆ сп
n

сп
j

спспсп XXXXX   

0),,,,( 1 ≥= nj XXXX   

TTTTT XXXYAX ∆+=∆++  
TTTTTспT XXYYXAAX ∆+=∆++∆∆+ ..  

TспT XAAX ..∆∆+
TTTTTспT XXYYXAAX ∆+≤∆++∆∆+ ..  

 .              (15)
В основне рівняння балансу статичної 

моделі МГБ, ураховуючи введені припущення 
(12), додамо приріст валового випуску продук-
ції, який отримаємо на прогнозований момент 
часу (t + τ). Звідси отримаємо таке основне 
рівняння балансової моделі МГБ: 

AXT + YT + ΔXT = XT + ΔXT,           (16)
в якому перший доданок AXT характери-

зує проміжне споживання в поточному (базо-
вому) періоді. З іншого боку, враховуючи 
необхідність виконання умов балансу, будемо 
вважати, що прогнозований валовий випуск 
продукції X + ΔX  дорівнюватиме проміжному 
споживанню в базовому періоді AX плюс про-
гнозований приріст проміжного споживання 
ΔAΔXп.с. плюс кінцеве споживання базового 
періоду Y плюс приріст кінцевого споживання 
ΔY, тобто:

AXT + ΔAΔXп.с. + YT + ΔYT = XT + ΔXT. (17)
З отриманого рівняння балансу (17) випли-

ває третє обмеження, економічна суть якого 
полягає у тому, що сума проміжного AXT + 
ΔAΔXп.с. та кінцевого YT + ΔYT споживань 
не повинна перевищувати всього валового 
випуску продукції XT + ΔXT:

AXT + ΔAΔXп.с.T + YT + ΔYT ≤ XT + ΔXT.  (18)
Значення приросту кінцевого споживання   

у ΔYT (18), згідно з формулою (13), розрахо-
вується як різниця між прогнозованим при-
ростом валового випуску продукції ΔXT та 
змінними ΔXп.с.T , тобто ΔYT = ΔXT – ΔXп.с.T . Ура-
ховуючи це, формулу (18) можна переписати:

AXT + ΔAΔXп.с.T + YT – ΔXп.с.T ≤ XT .  (    19)
Приріст валового випуску ∆Х буде мати 

конкретне числове значення і визначати-
меться так: 

∆Хj = ХjKj,                          (20)
де через ∆Хj позначимо приріст валового 

випуску продукції в прогнозований період 
часу (t + τ) в кожному j-ому ВЕД, а через Кj – 
коефіцієнт приросту валового випуску про-
дукції в j-ому ВЕД за період часу τ.

Тепер побудуємо цільові функції. Одним 
з основних макроекономічних показників є 
валовий внутрішній продукт (ВВП), що харак-
теризує кінцевий результат виробничої діяль-
ності держави, є виміром вартості товарів 
і послуг, вироблених для кінцевого спожи-
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вання. Проте нині не існує єдиного кількіс-
ного критерію оптимальності, що однозначно 
визначає ефективність економіки країни. 
Будь-який критерій оптимальності не може 
врахувати всіх аспектів реального процесу 
виробництва, але має відповідати цілій низці 
вимог, тому використання певного критерію 
не гарантує отримання єдиного найкращого 
рішення. Звідси виникає необхідність прове-
дення серії оптимізаційних розрахунків для 
різних критеріїв оптимальності.

Від змінних ΔXj
п.с  залежать ті макроеконо-

мічні показники економіки країни, які можуть 
бути безпосередньо розраховані за даними 
ТВВ. Це такі показники, як: 1) всі виробничі 
витрати, необхідні для відповідного валового 
випуску продукції; 2) ВВП та його основні 
складники; 3) безпосередньо величина вало-
вого випуску продукції. Кожний із цих макро-
економічних показників може бути цільовою 
функцією і буде нами розглянутий відповід-
ним чином, тому в загальному вигляді цільова 
функція має такий вигляд:

F(X, ΔXj
п.с) → max.                 (21)

Цільова функція буде складатися з двох 
доданків. Перший отримаємо шляхом мно-
ження відповідного цільовій функції вектору 
норми витрат на вектор-стовпчик валового 
випуску продукції в базовому періоді t, другий – 
шляхом множення відповідного цільовій функ-
ції вектору прирістних норм витрат на вектор-
стовпчик абсолютних приростів, спрямованих 
на проміжне споживання, ΔXj

п.с. Таким чином, 
для мінімізації виробничих витрат, тобто 
мінімізації всіх проміжних витрат, перший 
доданок цільової функції знаходять шляхом 
множення вектора норми витрат усього про-
міжного споживання на вектор-стовпчик вало-
вого випуску продукції, другий – шляхом мно-
ження вектору прирістних норм витрат усього 
проміжного споживання на вектор-стовпчик:

F1(X, ΔXп.с) = V × XT + ΔV × ΔXп.с)T→ min.  (22) 
Для отримання максимального значення 

ВВП перший доданок цільової функції знахо-
дять шляхом множення вектора норми ВВП 
на вектор-стовпчик валового випуску про-
дукції, другий – множення вектору прирістних 
норм ВВП на вектор-стовпчик. І цільова функ-
ція буде мати вигляд:

F2(X, ΔXп.с) = U × XT + ΔU × ΔXп.с)T→ max. (23) 
Аналогічно отримаємо цільові функції: 
із максимізації оплати праці найманих пра-

цівників: 
F3(X, ΔXп.с) = U1 × XT + ΔU1 × ΔXп.с)T→ max. (24) 

Оскільки залежно від державної політики 
динаміка чистих податків на виробництво 

може бути спрямована як на збільшення, так 
і на зменшення, цільова функція цього показ-
ника може бути спрямована і на максиміза-
цію, і на мінімізацію,тому у формалізованому 
вигляді ця функція матиме вигляд:
F4(X, ΔXп.с) = U2 × XT + ΔU2 × ΔXп.с)T→ max(min). (25)

Якщо максимізувати валовий прибуток/змі-
шаний доход, то цільова функція виглядатиме 
так:

F5(X, ΔXп.с) = U3 × XT + ΔU3 × ΔXп.с)T→ max. (26)
Для максимізації валового випуску продук-

ції цільова функція виглядатиме так:
F6(X, ΔXп.с) = XT + ΔXп.с→ max.        (27)

Таким чином, якщо звести разом усі попере-
дні міркування та розрахунки, отримаємо таку 
формалізацію моделі оптимізації основних 
макроекономічних показників за даними ТВВ.

Максимізується (або мінімізується) цільова 
функція (21), яка залежно від об’єкта оптимі-
зації може визначатися формулами (22) – (24) 
за умови невід’ємності шуканих характерис-
тик (14) за обмежень на ресурси по прирос-
тах валового випуску продукції (9) та за умови 
збереження основного рівняння балансу в 
МГБ (19). 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, результати розрахунків являють собою 
набір декількох варіантів народногосподар-
ського оптимального прогнозу. Серед цих 
варіантів можуть бути присутні неприпустимі 
для практичного використання. Такі рішення 
можуть бути отримані за умови невдало обра-
них обмежень або цільової функції. На основі 
аналізу отриманих рішень може бути сформо-
ваний кінцевий варіант прогнозу.

Наукова новизна полягає у тому, що: авто-
ром набула подальшого розвитку методика 
застосування міжгалузевого балансу для 
оптимізації структурних зрушень в економіці, 
що призведе до покращення основних макро-
економічних показників країни; розроблено 
та впроваджено нові пропозиції методичного 
характеру за формалізації економіко-матема-
тичної моделі.

Практичне значення проведеного науко-
вого дослідження полягає у тому, що побу-
дована таким чином модель може бути вико-
ристана в подальшому для оптимізації інших 
макроекономічних показників, які безпосе-
редньо пов’язані з МГБ. Таким показниками є: 
1) загальні прямі витрати на випущену продук-
цію; 2) різні складники ВВП: а) оплата праці 
найманих працівників, б) податки за винятком 
субсидій на виробництво й імпорт; в) валовий 
прибуток, змішаний доход; 3) валовий випуск 
продукції. 



910

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛІТЕРАТУРА:
1. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни : [монографія] / 

І.Г. Манцуров – К. : КНЕУ, 2006. – 392 с.
2. Leontief W. Input-Output Economics / W. Leontief. – Oxford University Press, New York, 1986. – 436 p.
3. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика / В.В. Леонтьев ; пер. с англ. ; автор предисл. и науч. ред. 

А.Г. Гранберг. – М. : Экономика, 1997. – 479 с.
4. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика / В. Леонтьев ; пер. с англ. – 

М. : Политиздат, 1990. – 415 с.
5. Экономико-математическое моделирование : [учебник для студентов вузов] / Л.В. Абланская, 

Л.О. Бабешко, Л.И. Баусов [и др.] ; под общ. ред. И.Н. Дрогобыцкого. – М. : Экзамен, 2004. – 800 с.
6. Гранберг А.Г. Моделирование социалистической экономики : [учеб. для студ. экон. вузов] / А.Г. Гран-

берг. – М. : Экономика, 1988. – 487 с.
7. Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки : [монографія] / О.І. Ляшенко. – 

Рівне : Волинські обереги, 2005. – 360 с.
8. Аганбегян А.Г. Экономико-математический анализ межотраслевого баланса СССР / А.Г. Аганбегян, 

А.Г. Гранберг. – М. : Мысль, 1968. – 357 с.
9. Назаренко О.М. Моделювання та ідентифікація динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної 

системи / О.М. Назаренко, О.О. Костиленко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 76–84.



911

Випуск # 10 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

УДК 330.354

Особливості розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій у сучасних умовах української економіки
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Київського національного університету технологій та дизайну

У статті проводиться аналіз ролі та місця нових інформаційно-комунікаційних технологій, особливостей 
їх використання у сучасній економіці України. Розглядається вплив сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій на економічний розвиток країни. Відображено проблеми ринку інформаційних технологій та шля-
хи їх вирішення. Виявлено основні тенденції та стратегічні орієнтири подальшого розвитку інформаційної 
економіки в Україні. Ринок інформаційно-комунікаційних послуг як один із важливих складників інноваційної 
економіки демонструє високі темпи зростання, що випереджають темпи зростання економіки загалом.

Ключові слова: сфера інформаційно-комунікаційних технологій, інформатизація суспільства, інформа-
ційна економіка, новітні технології, комунікація.

Шарпита В.С., Иванченко Н.А. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье проводится анализ роли и места новых информационно-коммуникационных технологий, осо-
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информационно-коммуникационных технологий на экономическое развитие страны. Отображены проблемы 
рынка информационных технологий и пути их решения. Выявлены основные тенденции и стратегические 
ориентиры дальнейшего развития информационной экономики в Украине. Рынок информационно-комму-
никационных услуг как одна из важных составляющих инновационной экономики демонстрирует высокие 
темпы роста, опережающие темпы роста экономики в целом.
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THE CURRENT CONDITIONS OF UKRAINIAN ECONOMY

The article analyzes the role and place of new information and communication technologies, especially their use 
in modern economy of Ukraine. And also examines the influence of modern information and communication tech-
nology in economic development. The problems of the information technology market and ways to solve them are 
shown. The main trends and strategic guidelines for the further development of the information economy in Ukraine 
are revealed. The market of information and communication services as one of the important components of the 
innovative economy demonstrates high growth rates, outrunning the growth rates of the economy as a whole.

Keywords:  information and communication technologies, information society and information economy, new 
technologies, communication.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобалізація світогосподарських 
зв’язків, відсутність інформаційних кордонів 
між державами, а отже, і стрімкий розвиток 
інформаційного суспільства як у розвинених 
країнах, так і в тих, що розвиваються, зумов-
лені інтенсивним упровадженням останніх 
досягнень науки і техніки в галузі інформа-
ції та комунікацій, які сьогодні є невід’ємним 
складником повсякденного життя світової 
спільноти. 

Інформаційно-комунікаційні технології в 
сучасну епоху постіндустріального суспіль-

ства відіграють ключову роль у зростанні люд-
ського капіталу країни. Однак залишається 
нерозглянутим питання, як загалом інформа-
ційно-комунікаційні технології впливають на 
економіку країни, зокрема на добробут сус-
пільства, який позитивний ефект отримує біз-
нес-середовище та держава за умов постій-
ного оновлення інформаційно-комунікаційних 
технологій та їх упровадження у відповідні 
процеси, а отже, тема цієї статті є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням впливу ІКТ на економічний розви-
ток країни були присвячені праці таких закор- М
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донних та вітчизняних вчених, як Д. Белл,  
А. Тоффлер, П. Друкер, Я. Жаліло, М. Кас-
тельс, О. Карпенко, Р. Радзієвська, Л. Огун-
сола, К.Князев та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Необхідно дослідити 
стримувальні фактори розвитку ринку інфор-
маційних технологій та можливі перспективи 
українських підприємств обраної галузі.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті полягає у про-
веденні аналізу інформаційно-комунікаційної 
революції на інформаційному ринку України, 
обґрунтуванні проблем розвитку ринку інфор-
маційних технологій в Україні та шляхів їх 
вирішення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інформаційно-комунікаційні техно-
логії (ІКТ) в умовах сучасного динамічного 
розвитку глобальної інформаційної інфра-
структури відіграють ключову роль у зрос-
танні соціально-економічного та бізнес-серед-
овища будь-якої країни, позитивно впливають 
на швидке налагодження зв’язків у сферах 
торгівлі, фінансів, транспортування, сприя-
ють активному співробітництву країн із впли-
вовими міжнародними організаціями.

Стрімкий прорив за важливими напря-
мами технологічного розвитку (насамперед 
у сфері електроніки, кібернетики та інфор-
матики) слугував потужним поштовхом до 
інтенсивного нарощення процесів інформа-
тизації всіх сфер життя суспільства. Пере-
хід від індустріальної епохи до інформацій-
ного суспільства, а також зміни в підходах до 
оцінки ролі інформації в політичному й еко-
номічному житті країни були передумовою 
для виходу інформаційно-комунікаційних 
технологій на якісно новий рівень, який дає 
змогу без значних капітальних витрат вирі-
шувати складні економічні та інші завдання 
не лише на державному рівні, але й на рівні 
окремих підприємств. Відбувається широка 
інформатизація всіх сфер суспільства, що 
принципово змінює роль інформації та 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
соціальному та економічному розвитку кра-
їни, від масштабів і якості використання яких 
у професійній діяльності спеціалістів зале-
жать рівень економічного та соціального роз-
витку суспільства, його інтеграція у світову 
економічну систему.

Згідно із Законом України «Про інформа-
цію» інформація – це задокументовані або 
публічно розголошені відомості про події та 
явища, що відбуваються у суспільстві, дер-

жаві та навколишньому природному сере-
довищі [1]. 

Інформаційну інфраструктуру економіки 
утворюють підприємства та організації, цен-
три обробки й аналізу інформації, канали 
інформаційного обміну, комунікації і лінії 
зв’язку, засоби інформаційної взаємодії. 
Однією з ключових технічних характеристик 
інформаційної економіки є мережа Інтернет, 
що стала платформою для нових способів 
ведення бізнесу, надання урядом державних 
послуг та забезпечення можливостей безпе-
рервного навчання.

На думку Р. Ліпсі, який вивчає взаємозв’язок 
між технологічними змінами й економічним 
розвитком, впровадження цифрових техноло-
гій матиме значний вплив на суспільство [2], 
а саме:

– початковий спад продуктивності і 
затримка виграшу продуктивності від упрова-
дження нових технологій; 

– скорочення штату (оскільки багато ста-
рих навичок не будуть більше потрібні); 

– технологічне безробіття; 
– зростаючі відмінності в розподілі дохо-

дів, які мають тимчасовий характер до 
моменту, коли пропозиція робочої сили 
наздожене нові вимоги до кваліфікації пер-
соналу; 

– значні зміни в регіональній структурі роз-
міщення продуктивних сил, необхідній освіті 
і кваліфікаціях персоналу, інфраструктурі, 
нормах і правилах (інтелектуальна власність, 
антимонопольне законодавство тощо), спо-
собі життя. 

Переваги для суспільства від цифрової та 
інформаційно-комунікаційної революції поля-
гають у забезпеченні кращого та дешевшого 
доступу до знань та інформації, що приско-
рює здійснення операцій і бізнес-процесів, 
знижує їх вартість та збільшує вигоду грома-
дян і споживачів.

Швидке зростання значення інформації та 
електронних послуг, застосування ІКТ в еко-
номіці, державному управлінні та в повсяк-
денному житті громадян викликало новий 
напрям трансформації – перехід до інформа-
ційної економіки. 

Розвиток суспільства в інформаційній 
економіці зазнає змін, тому що відбува-
ються зміни в інфраструктурі та технологіях. 
Оскільки основним продуктом інформаційної 
економіки є інтелектуальні послуги та науко-
місткі товари, найбільшу цінність становлять 
інформація і знання, на основі яких розвива-
ються інформаційні технології. 
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Інформаційна економіка – це такий тип еко-
номіки, де продуктивність і конкурентоспро-
можність господарюючих суб’єктів залежать 
головним чином від їхньої здатності генеру-
вати, обробляти й ефективно застосовувати 
інформацію, засновану на знаннях [3]. Також 
інформаційну економіку можна визначити як 
економіку, в якій інформація є валютою та 
продуктом.

Незважаючи на безсумнівні переваги 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
значні перешкоди для їх ефективного вико-
ристання існують як у розвинених країнах, 
так і у країнах, що розвиваються. Ці бар’єри 
мають бути елімінованими для повної реалі-
зації потенціалу ІКТ. Деякі бар’єри є ендеміч-
ними (наприклад, розрив між поколіннями, 
у процесах навчання, в отриманні досвіду у 
сфері інформаційно-комунікаційних техноло-
гій), а отже, подолати їх досить складно. Кра-
їни, що розвиваються, стикаються із пробле-
мами слабко розвиненої телекомунікаційної 
інфраструктури, низької комп’ютерної гра-
мотності, відсутності обізнаності або низь-
кої спроможності користування мережею 
Інтернет. Оскільки країни, що розвиваються, 
більше страждають від «цифрового відста-
вання», вони ризикують залишитися без 
можливостей отримання додаткових дохо-
дів (створення продукції з високою доданою 
вартістю), більш швидкого соціально-еко-
номічного зростання (автоматизації різних 
процесів, а отже, зменшення собівартості 
виготовленої продукції, оптимізації витрат 
підприємств, пришвидшення виробничих 
процесів, ефективної реалізації ресурсів) 
та рівноправної повноцінної присутності на 
оцифрованій світовій арені [4].

Водночас позиції України у світових рей-
тингах розвитку електронного урядування та 
онлайн-сервісів, які, зважаючи на актуальні 
тренди глобального розвитку, є фундамен-
тальним критерієм інформаційної розви-
неності держави, досі є не найліпшими. За 
результатами останніх вимірювань Всесвіт-
нього економічного форуму (World Economic 
Forum) [5] Україна посіла у рейтингу країн світу 
за Індексом мережевої готовності 75 місце 
з-поміж 142 країн – членів ООН (інтегральний 
показник). У 2012 р вона посідала 68 місце, у 
2010 р. – 54-те.

Стан розвитку інформаційної економіки в 
країні свідчить, що досі в незалежній Україні 
інформаційна економіка та ІТ-індустрія роз-
вивалися за умов відсутності дієвої підтримки 
з боку держави, роль якої переважно зводи-

лася до збору статистичних даних і фіскаль-
ного тиску. Досить часто сфери повноважень 
і функції профільних відомств дублюються, 
тоді як утворилися цілі напрями, регулювання 
й управління якими фактично не здійснюється 
або здійснюється незадовільно.

Інформатизація бізнесу – процес постій-
ного вдосконалення не стільки самих інфор-
маційних систем, скільки управління загалом 
[6]. Тому для оцінки інвестицій в автоматиза-
цію компанії важливо знати фактори успіху і 
ризику таких проектів, важливо співвідносити 
витрати на інформаційну систему і переваги з 
погляду фінансової та організаційної перспек-
тив. Рівень таких знань забезпечить ефектив-
ність вкладень в інформаційні технології і біз-
нес загалом.

Стримувальними факторами розвитку 
ринку інформаційно-комунікаційних послуг є:

– несприятлива макроекономічна ситуація 
у країні, що насамперед виражається у зни-
женні рівня купівельної спроможності насе-
лення;

– нестабільність та непередбачуваність 
державної і законодавчої політики у сфері біз-
несу та ІТ;

– стан фінансового сектору України;
– відсутність Національної системи індика-

торів оцінки процесів розвитку інформаційно-
комунікаційної галузі;

– відсутність дієвої загальнодержавної 
координації, нагляду та контролю проектів;

– недостатня забезпеченість сектору іно-
земними інвестиціями;

– перевантаження мереж у великих містах 
і зниження якості надання послуг;

– низький рівень упровадження інновацій 
на підприємствах;

– небажання компаній реалізовувати про-
екти з підключення послуг у невеликих насе-
лених пунктах через значні витрати на їх реа-
лізацію та великий строк окупності;

– нерівномірність забезпечення доступу 
населення до інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Українське законодавство характеризу-
ється як надмірно складне та нестабільне. 
Україні притаманні досить часті зміни зако-
нодавства та прийняття нових законів, що 
може загрожувати інвестору необмеженим 
ризиком. Важливо забезпечити стабільність 
і передбачуваність, а також уникнути ситуа-
ції, в якій модернізація та внесення змін до 
нововведень у законодавстві стануть регу-
лярними. Необхідно встановити можливість 
вирішення інвестиційних спорів за участю 
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держави у міжнародних арбітражних судах та 
виконання їх рішень.

Головною проблемою в інформаційно-
комунікаційній сфері залишається низька 
схильність підприємств до інновацій, що 
обмежує зростання продуктивності праці, не 
створює фундаменту для структурної пере-
будови економіки, не забезпечує її якісного 
оновлення [7]. Інформаційно-комунікаційні 
підприємства не впроваджують новітні нау-
ково-технічні розробки для здійснення своєї 
технологічної модернізації, оскільки існує 
висока ймовірність несприйняття більш якіс-
них послуг споживачами внаслідок зростання 
собівартості. Проте відсутність розвитку та 
впровадження на підприємствах нових тех-
нологій веде до зниження їхньої конкуренто-
спроможності на світовому ринку.

В Україні досі існує проблема значного 
зменшення кількості висококваліфікованих 
спеціалістів внаслідок виїзду їх за кордон, 
оскільки тут вони не можуть повністю про-
явити свій потенціал та досягти кар’єрного 
зростання. Наукові працівники їдуть працю-
вати в дослідницьких та технологічних цен-
трах різних країн із метою набуття, поліп-
шення та можливості використання своїх 
знань. Близько 40% усіх випускників вищих 
навчальних закладів залишає країну, а 
низька продуктивність праці знижує конку-
рентоспроможність України на світовому 
ринку та обсяг залучення іноземних інвес-
тицій. В Україні середня заробітна плата в 
інформаційно-комунікаційних підприємствах 
зазвичай є вищою за середню. Конкуренція 
на міжнародному ринку змушує компанії три-
мати заробітну плату фахівців на високому 
рівні, щоб запобігти їх переходу до конкурен-
тів або еміграції в іншу країну.

Згідно з дослідженням Ukraine Digital News 
та фонду AVentures Capital загальна кількість 

програмістів на українському ІТ-ринку зараз 
становить 90 тис. осіб. За рахунок залучення 
молодих фахівців цей показник до 2020 р. 
планують наростити до 200 тис. Сьогодні 
попит на фахівців ринку ІТ-послуг в Україні 
перевищує пропозицію [8].

Щоб запобігти виїзду спеціалістів за кор-
дон, необхідно, окрім підтримки на належ-
ному рівні заробітної плати, стимулювати їхню 
працю, забезпечувати навчання та набуття 
нових навичок у процесі роботи, давати мож-
ливість кар’єрного росту та особистого розви-
тку на підприємствах.

Висновки з цього дослідження. У сучас-
ному суспільстві інформація та знання стають 
джерелами вартості, а можливість оператив-
ної передачі інформації є вкрай важливою 
умовою успіху як для комерційних чи держав-
них структур, так і для людини. Інформатиза-
ція всіх сфер суспільства дає змогу людству 
вже сьогодні перейти на якісно новий рівень 
життя. Аналіз стану експортно орієнтованої 
ІТ-індустрії показує, що в існує низка факто-
рів, які стримують розвиток цієї галузі в Укра-
їні, але з кожним роком набирає потужності 
підготовка висококваліфікованих спеціалістів 
у ІТ-сфері. 

Варто зазначити, що розвиток інформа-
ційно-комунікаційних технологій в Україні як 
одного з найважливіших наукомістких сек-
торів української економіки є важливим для 
економічного зростання. Інформаційно-кому-
нікаційні технології як технології загального 
користування впливають на посилення гос-
подарських взаємодій в економічній системі 
та можуть широко використовуватися як 
ефективний інструмент технологічних і орга-
нізаційних новацій у різних галузях еконо-
міки. Одним із основних факторів подальшої 
інформатизації країни є покращення умов для 
розвитку сфери з боку держави. 
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