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Стаття присвячена актуальним проблемам щодо ролі неприбуткових економічних організацій у формуван-
ні громадянського суспільства. Проаналізовано сутність поняття громадянського суспільства та етапи його 
становлення, вивчено погляди вчених різних суспільно-політичних формацій на шляхи формування грома-
дянського суспільства. Досліджено роль неприбуткових економічних організацій у формуванні громадянсько-
го суспільства.

Ключові слова: громадянське суспільство, неприбуткові економічні організації, розвиток, структура, 
взаємозв'язок, держава.

Мокерова Н.В. НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Статья посвящена актуальным проблемам роли неприбыльных экономических организаций в формиро-
вании гражданского общества. Проанализирована сущность понятия гражданского общества и этапы его 
становления, изучены взгляды ученых различных общественно-политических формаций на пути формирова-
ния гражданского общества. Исследована роль неприбыльных экономических организаций в формировании 
гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, неприбыльные экономические организации, развитие, струк-
тура, взаимосвязь, государство.

Mokerova N.V. NON-PROFIT ECONOMIC ORGANIZATIONS IN THE STRUCTURE OF CIVIL SOCIETY
The article deals with the role of nonprofit economic organizations for civil society development. The study de-

fines the term civil society and highlights the periods of its development. The author studies different approaches 
of scholars on the social and political formations and the ways of civil society development. The role of nonprofit 
organizations for building civil society was explained.

Keywords: civil society, nonprofit economic organizations, development, interconnection, state.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Зрілість громадянського суспіль-
ства визначається ставленням до найви-
щих моральних цінностей усіх його структур. 
Актуальною є першочергова необхідність 
вироблення на державному рівні відповідних 
інституцій, критеріїв та механізмів поширення 
загальнолюдських цінностей і громадянської 
солідарності. Важливу роль при цьому віді-
грають неприбуткові економічні організації, 
які створюються для досягнення благодійних, 
культурних, наукових, соціальних, освітніх 
цілей, захисту прав громадян тощо.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. До сьогодні проблематика ролі неприбут-
кових економічних організацій у системі фор-

мування громадянського суспільства є досить 
актуальною. Тема активно розглядається 
представниками різних наукових напрямів: 
юристами, філософами, соціологами, полі-
тологами. Методологічні проблеми розвитку 
відносин державної влади та громадянського 
суспільства, формування та функціонування 
системи неприбуткових економічних організа-
ції та їхня роль у формування громадянського 
суспільства у контексті наявної державно-
управлінської парадигми висвітлені у працях 
В. Бакуменка, В. Князєва, В. Мартиненка, 
Н. Нижника, Ю. Сурміна, А. Колодія, М. Тре-
біна тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання, що пов’язані 
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із визначенням ролі та ефективності діяль-
ності неприбуткових економічних організацій 
у формуванні громадянського суспільства, не 
набули достатнього висвітлення і потребують 
подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження шляхів формування гро-
мадянського суспільства та ролі неприбутко-
вих економічних організацій у структурі гро-
мадянського суспільства. 

Відповідно до поставленої мети у статті 
передбачається вирішити такі завдання: про-
аналізувати шляхи формування громадян-
ського суспільства, дослідити роль непри-
буткових економічних організацій у структурі 
громадянського суспільства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Громадянське суспільство – це 
сукупність недержавних організацій, які пред-
ставляють волю та інтереси громадян. Воно 
включає в себе сім'ю і приватну сферу, тобто 
«третій сектор» суспільства паралельно з 
державою та бізнесом. Елементами грома-
дянського суспільства є різні об'єднання (про-
фесійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), 
що охоплюють усі сфери суспільного життя.

Поняття «громадянське суспільство» 
виникло ще в античні часи, у період форму-
вання республік і становлення інституту гро-
мадянства.

До числа перших мислителів, які звернули 
увагу на громадянське суспільство як само-
стійну субстанцію, належить давньогрецький 
філософ Платон. Його роздуми про природні 
соціальні потреби, які властиві людям від 
народження, про такі чесноти, як мудрість, 
просвітлений емоційний стан, ідеальне люд-
ське суспільство, критика державної влади 
є основою розуміння форм життєдіяльності 
суспільства. Ідеї щодо розподілу держави і 
громадянського суспільства характерні для 
стародавнього філософа Арістотеля. Він роз-
глядав державу не лише як сукупність грома-
дян, що зобов’язані жити і діяти відповідно до 
чинних законів, а й аналізував життя грома-
дян в економічній, духовній, шлюбно-сімейній 
та інших сферах суспільства, де втручання 
держави не буде потрібне.

У контексті діалектичної єдності та супер-
ечності законів громадянського суспільства 
і держави вивчав питання функціонування 
громадянського суспільства Шарль Луї 
Монтеск’є. На його думку, громадянське сус-
пільство є найважливішою гарантією від сва-
волі та диктатури. Значний внесок у дослі-
дження проблем громадянського суспільства 

зробив німецький філософ І. Кант, який під-
креслював важливість таких принципів, як 
свобода, рівність та самостійність громадя-
нина як суб’єкта суспільних відносин. Вчений 
також зазначав, що індивіди – це рівні істоти. 
Суть їх рівності полягає в тому, що «інші не 
можуть змусити будь-кого до більшого, ніж 
те, до чого він зі свого боку може змусити» 
[1, с. 147].

Вчені та мислителі епохи Відродження та 
Нового часу приділили значну увагу дослі-
дженню проблем громадянськості та від-
носин людини зі владою. Значний внесок у 
вирішення цих проблем зробили: Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Н. Макіавеллі, Т. Мор, Е. Ротердам-
ський, А. Сен-Сімон.

Т. Гоббс писав, що первісне положення 
людини «за межами громадянського суспіль-
ства, яке можна назвати природним станом, 
не може бути нічим іншим, як війною всіх 
проти всіх» [2].

Г. Гегель звернув увагу на той факт, що 
природним станом є стан некультурності, 
насилля та несправедливості. Саме тому 
обов'язковим є вступ людей у громадянське 
суспільство, оскільки лише у ньому правове 
відношення володіє дійсністю [3].

На думку Г. Гегеля, необхідно розмежову-
вати поняття «громадянське суспільство» і 
«держава». Громадянське суспільство роз-
глядається вченим як «об’єднання членів 
як самостійних, одиничних у формальній і, 
таким чином, загальній спільноті на основі 
їхніх потреб і через правовий устрій (як засіб 
забезпечення безпеки осіб і власності), і через 
зовнішній порядок для їх особистих та загаль-
них інтересів» [4, с. 208]. 

Гегель також вважав, що громадянське сус-
пільство являє собою деполітизовану масу, 
де домінують економічні інтереси та є перма-
нентний конфлікт інтересів. Саме зіткнення 
інтересів, на його думку, може привести до 
вибухової ситуації. Щоб уникнути цього, необ-
хідним є існування правової держави, осно-
вною ознакою якої він вважав верховенство 
закону. Крім того, у відносинах, які виникають 
між громадянським суспільством і правовою 
державою, Гегель надавав перевагу не гро-
мадянському суспільству, а конституційній 
державі, яка за певних умов може втручатися 
в життя громадянського суспільства. Таке 
втручання є необхідним у ситуаціях усунення 
соціальної несправедливості і нерівності все-
редині громадянського суспільства. Гегель 
також зазначав, що право на втручання дер-
жави в життя громадянського суспільства є 
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виправданим, коли виникає необхідність реа-
лізації загального інтересу. 

Саме погляди І. Канта та Г. Гегеля щодо 
громадянського суспільства та правової дер-
жави покладено в основу дослідження форм 
взаємозв’язку між ними. Особливу увагу вони 
також приділяли розвитку ідеї верховенства 
права, необхідності підпорядкованості дер-
жави як об’єднання багатьох людей, право-
вим законам, реалізації принципу розподілу 
державної влади.

На думку шотландського філософа Адама 
Фергюсона, «великою метою громадян-
ського суспільства є щастя індивідів: бо як 
може благоденствувати суспільство, якщо 
кожен із складових його членів є нещасним?» 
[5, с. 107].

У сучасних умовах інтерес до проблем 
розвитку громадянського суспільства і його 
взаємозв’язку з правовою державою також не 
втрачає своєї актуальності.

У сучасних поглядах на громадянське сус-
пільство можна виділити такі моменти:

– по-перше, воно характеризується тим, 
що у ньому є місце як для консервативних, 
так і для радикальних сил, які виступають 
його необхідними компонентами;

– по-друге, відносним соціальним кон-
сенсусом за системою базових соціальних 
цінностей (права людини, демократія, плюра-
лізм, правова держава, верховенство закону, 
власність, соціальна захищеність тощо);

– по-третє, діалогом різних політичних 
сил, спрямованих на підтримку, постійне від-
новлення, відтворення соціального консен-
сусу згідно із соціальними умовами, які зміню-
ються.

Одне із завдань громадянського суспіль-
ства полягає в регулюванні горизонталь-
них зв'язків, що повинно робитися з позиції 
доцільності [6].

Однак взаємозв’язок громадянського сус-
пільства і правової держави виражається 
в поєднанні їх багатьох цілей та завдань. 
Метою формування громадянського суспіль-
ства і розбудови правової держави є соці-
альні інститути, які покликані служити людині 
та захищати її права та інтереси. Цей процес 
взаємодії має відбуватися на основі прин-
ципу верховенства права, побудови системи 
економічних відносин на правових засадах. 
Взаємозв’язок громадянського суспільства та 
правової держави проявляється в тому, що 
процес їх формування здійснюється одно-
часно. З огляду на те, що громадянське сус-
пільство поєднує в собі багатогранні інтереси, 

правова держава виступає в якості вираз-
ника загальної волі, волі більшості громадян. 
Правова держава не допускає ситуації вирі-
шення наявних конфліктів недемократичним 
шляхом, що знаходить своє відображення 
в цивілізованих способах та методах здій-
снення державної влади і наданні громадя-
нам можливості активної участі в усіх сферах 
життя суспільства.

За своєю сутністю громадянське суспіль-
ство зовсім не заперечує державу чи наяв-
ність та необхідність державної влади: перше 
може активно формуватися та діяти лише 
тоді, коли цьому сприятимуть відповідні дер-
жавні засади, державна організаційна діяль-
ність, яка прокладатиме шлях для втілення у 
практику суспільного життя найефективніших 
чинників його розвитку. Фактично правова 
держава постає політичним інструментом 
формування громадянського суспільства, 
оскільки лише вона здатна вжити всіх необ-
хідних заходів щодо його становлення та роз-
витку. І навіть більше, вона виступає гарантом 
громадянського суспільства [7, с. 8].

Держава і громадянське суспільство в 
межах демократичного устрою зацікавлені в 
діалозі та партнерстві, підвищенні ефектив-
ності взаємодії. Без розвиненого громадян-
ського суспільства, зокрема без створення 
належних умов для забезпечення свободи 
думки і слова, вільного вираження поглядів і 
переконань, свободи об’єднань, свободи збо-
рів, участі громадян в управлінні державними 
справами та місцевому самоврядуванні, дер-
жава не створить можливостей для забезпе-
чення функціонування різних моделей демо-
кратії, що у поєднанні з безпосередньою та 
представницькою демократією є умовою 
успішної модернізації, європейської інтеграції 
та сталого розвитку [8, с. 139]. 

Громадянське суспільство як носій ціннос-
тей може вимагати відповідного до цих цін-
ностей функціонування владної системи. Це 
виглядає як тиск громадськості (громадян-
ського суспільства) на виконавчу владу. Сила 
цього тиску може бути дуже різною, а також 
зворотною. Адміністративна система може 
також здійснювати тиск на громадянське сус-
пільство заради свого збереження. У демокра-
тичних системах, однак, цей процес відбува-
ється здебільшого «знизу догори», принаймні 
такий напрям тиску помітніший [9, с. 111].

Згідно з міжнародними оцінками, грома-
дянське суспільство в Україні залишається 
неконсолідованим та значно відстає у сво-
єму розвитку від громадянського суспільства 
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європейських країн загалом та постсоціаліс-
тичних країн Центральної та Східної Європи 
зокрема.

Поряд із внутрішніми факторами, як то 
низький рівень громадянської активності та 
організаційної спроможності організацій гро-
мадянського суспільства, зовнішнім обмежен-
ням для розвитку громадянського суспіль-
ства є недостатньо сприятливе законодавче 
середовище.

А. Колодій під громадянським суспіль-
ством розуміє автономну від держави сферу 
спілкування та взаємодії спонтанно самоор-
ганізованих і самоврядних вільних індивідів, 
чиї права захищені конституцією та законами 
[10]. Тобто спонтанна самоорганізація є тим 
індикатором, за яким можна дійти висновку 
про посилення ролі громадськості у справах 
управління державою. Так, в Україні станов-
лення громадянського суспільства відбува-
лося складним еволюційним шляхом, а одним 
з етапів розвитку його стала Помаранчева 
революція, яку трактували насамперед як 
революцію громадянського суспільства [11].

Аналізуючи структуру громадянського сус-
пільства в Україні, ми визначаємо її досить 
складну і багаторівневу систему, яка включає: 
міжособові відносини без втручання держави; 
відносини між незалежними від держави сус-
пільними інститутами, що реалізують повсяк-
денні індивідуальні і колективні потреби.

На внутрішніх людських потребах наго-
лошують українські вчені, визначаючи їх 
соціокультурний і духовний складники. Так, 
соціокультурний простір, утворюваний гро-
мадянським суспільством, будується на 
трьох принципах: загальнозначуще, егалі-
тарне право, що передбачає деякий міні-
мум зовнішніх свобод і гідності для кожної 
людини, припускаючи формальну рівність 
прав і обов’язків; захищена правом власність 
громадян; визнана суспільством внутрішня 
свобода людини [12].

Сучасна практика державного регулювання 
доводить, що ігнорування владою суспільно 
корисних ініціатив, відсутність механізмів 
участі громадськості та об’єднань громадян у 
процесі ухвалення рішень приводять до стаг-
нації суспільства, зростання корупції, створю-
ють загрозу демократичному розвитку країни. 
Тому, на думку О. Корнієвського, актуалізу-
ються дослідження проблеми забезпечення 
національної безпеки на рівні її недержавної 
(суспільної) системи за активної участі гро-
мадських об’єднань, зокрема неурядових 
громадських організацій, а також проведення 

аналізу можливостей України адекватно про-
тидіяти небезпечним тенденціям глобалізації, 
які посилюють конфліктоформуючі чинники 
внутрішнього походження [13]. 

Аналізуючи етапи становлення громадян-
ського суспільства в Україні, вітчизняні вчені 
визначають, що тривалий час громадянська 
ініціатива характеризувалася певною прак-
тичною невизначеністю. Для країни, що звіль-
нилася від тоталітаризму, проблема полягала 
в тому, що збудоване громадянське суспіль-
ство регулювалося законом, однак залиша-
лося відокремленим від держави. Прийшло 
розуміння, що «громадянський» стан сус-
пільства приречує всіх і кожного до вибору 
власної соціальної долі, до ризику постійного 
самовизначення і відповідальності. Науковці 
зазначають, що більшість населення була 
не готова до так званого «марафонського 
забігу», яким є процес розбудови активного 
громадянського суспільства західного зразка. 
Як наслідок, українське суспільство залиши-
лося пасивним і негромадським [14].

Забезпечення стратегічної мети – вхо-
дження України до Європейського Союзу – 
спричинило революційні зміни, що призвели 
до демократичних змін в країні, тим самим 
збудивши громадянську позицію.

Європейська перспектива, на яку зорієнто-
вана Україна, на думку українських дослідни-
ків, дасть перспективу для розвитку демокра-
тичних традиції, а також свободу руху ідей, 
товарів, фінансів і новий рівень відповідаль-
ності за дотримання високих стандартів у 
різних галузях, за спільне майбутнє в одному 
домі, за можливість органічного співіснування 
різних культур. Оновлена політична культура 
повинна стати культурою соціальної злагоди, 
взаємоповаги, справедливості, толерант-
ності, громадянського миру, забезпечення 
основоположних прав і свобод людини і гро-
мадянина [15].

На думку українського політолога Ф. Рудича, 
«держава після прийняття Конституції Укра-
їни й становлення владних структур повинна 
довести, що вона спроможна здійснювати 
результативну соціальну політику, створити 
відповідні умови розвитку громадянського 
суспільства» [16, с. 147]. При цьому Ф. Рудич 
вважає, що громадянське суспільство є осно-
вою держави, а його становлення відбува-
ється в тісному зв’язку зі становленням пра-
вової, соціальної, демократичної держави. 
«Громадянське суспільство – суспільство зрі-
лих громадян із високим рівнем економічної, 
соціальної, духовної, політичної культури, яке 
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спільно з державою утворює розвинені пра-
вові відносини. Це суспільство вільних грома-
дян, яке вільне від держави, але взаємодіє з 
нею заради спільного блага. Сутність грома-
дянського суспільства полягає в забезпеченні 
законних прав людини» [17, с. 14]. Виходячи 
з цього розуміння, можна констатувати, що 
функціонування Європейського Союзу на 
основі принципів громадянського суспільства 
забезпечене на законодавчому рівні.

Соціолог В. Тарасенко, аналізуючи ЗМІ, 
зазначає, що нині домінують дві думки, які 
стосуються розвитку громадянського сус-
пільства: перша – в Україні, хоча й вельми 
повільно, але все ж формується громадян-
ське суспільство на основі посилення інди-
відуальної та групової активності громадян; 
друга – заперечує попередню, мовляв, поси-
люється не так громадянська активність, як 
пряма боротьба за владу, власність, землю, 
багатство, комфорт [18]. То що ж реально від-
бувається в українському суспільстві: активі-
зація громадянської свідомості чи боротьба 
за владу і чи можна об’єктивно оцінити стан 
розвитку громадянського суспільства?

Цілком слушною є позиція Л. Томаша, що 
у реальному житті спостерігаємо три діалек-
тично суперечливі варіанти взаємовідносин 
громадянського суспільства і держави:

1) громадянське суспільство придушується 
державою, як наслідок, виникає тоталітарний 
режим;

2) існує хитка рівновага між громадянським 
суспільством і державою, а тоді виникають 
авторитарні режими різного ступеня жор-
сткості; 

3) держава виконує волю громадянського 
суспільства, діє у межах права як правова 
держава [19, с. 369–370].

Зрозуміло, що третій варіант відносин най-
прийнятніший для забезпечення благ насе-
лення, тому завдання інститутів громадян-
ського суспільства, зокрема правозахисних 
організацій, – забезпечити його належну реа-
лізацію.

Якщо ж зупинитися на таких інституціях 
громадянського суспільства, як засоби масо-
вої інформації (преса, радіо, телебачення, 
Інтернет-ресурси тощо), які виступають осе-
редком поширення інформації в суспільстві, 
зокрема здійснюють безпосередній вплив на 
правову обізнаність населення, то не буде 
помилковим стверджувати, що саме вони є 
одним із головних джерел поширення пра-
вової інформації серед більшості членів сус-
пільства, оскільки не кожний громадянин 

відстежує новоприйняті акти законодавства 
безпосередньо з офіційних видань їх опри-
люднення, а, як правило, дізнається про їх 
появу з телебачення, радіоефіру чи зі шпальт 
неспеціалізованої преси.

Ефективність будь-якого дослідження сут-
тєво залежить від загальних та конкретно 
наукових принципів і підходів, які станов-
лять зміст загальнонаукової та спеціальної 
методологій. Це те підґрунтя, на якому має 
базуватися кожен дослідник. У методологіч-
ному знанні особливо важливу роль відігра-
ють принципи дослідницької діяльності, які 
об’єднують у собі основи теорії та практики. 
Пізнання повинно бути абсолютно безпри-
страсним і адекватним. На його виконання 
не повинні впливати загальні враження про 
суть досліджуваного, симпатії або, навпаки, 
антипатії, власний настрій чи стан. Виділя-
ють такі два аспекти об’єктивності наукового 
знання. По-перше, об’єктивність розуміють як 
адекватність знання зовнішнього світу – це 
розуміння пов’язано з положенням про те, 
що на кожному етапі людського пізнання при-
сутній момент відносної істини. По-друге, 
об’єктивність розглядають як відсторонення 
вченого від тих чи інших суб’єктивних переваг, 
його неупередженість стосовно оцінки резуль-
тату наукового дослідження, свободу від гру-
пових та інших інтересів [20].

Стосовно дослідження стану розвитку 
громадянського суспільства в Україні маємо 
амбівалентну ситуацію: за кількісними показ-
никами (кількість партій, громадських орга-
нізацій, асоціацій тощо) наша країна нібито 
має розвинене громадянське суспільство, а 
за якісними (рівень впливу партій і громад-
ських організацій на суспільні процеси, їх 
структурно-функціональні показники) значно 
поступається центральноєвропейським пост-
соціалістичним країнам [21].

Важливу роль у формуванні громадян-
ського суспільства відіграють неприбуткові 
економічні організації, що створюються на 
добровільній основі і забезпечують реалізацію 
важливих соціально-економічних, культурних, 
освітніх потреб населення, не переслідуючи 
отримання прибутку від своєї діяльності. 

Беззаперечно, активна участь громадян у 
діяльності таких організацій сприяє форму-
ванню громадянського суспільства, забезпе-
чуючи пріоритетність соціального розвитку, 
вирішення важливих проблем суспільного 
розвитку, унеможливлюючи антисоціальну 
діяльність влади, корупцію, надмірне втру-
чання до приватного бізнесу, регулювання 
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державної політики щодо надання освітніх 
послуг відповідно до сучасних національних 
інтересів та глобальних викликів тощо.

Неприбуткові організації часто виявля-
ються ефективнішими за комерційні підпри-
ємства та органи влади завдяки відсутності 
орієнтації на отримання прибутку, гнучкому 
управлінню організацією, швидкому реагу-
ванню на запити суспільства, індивідуаль-
ному підходу. У розвинених країнах держава 
все частіше передає неприбутковим організа-
ціям частину своїх функцій.

Громадянське суспільство може містити 
у собі такі групи неприбуткових економічних 
організацій, як: некомерційні організації, які 
мають організовану структуру та, як правило, 
є юридично зареєстрованими; онлайн-групи 
та соціальні спільноти, що можуть бути від-
носно «організованими», але не обов’язково 
мати фізичні, юридичні чи фінансові субструк-
тури; соціальні колективні рухи, які можуть 
мати реальну або онлайн-форму; релігійні 
громади; профспілки й інші трудові організа-
ції; масові асоціації та рухи на місцевих рів-
нях; кооперативи тощо.

Висновки. Попри складний історичний 
період становлення громадянського суспіль-

ства в Україні, зокрема, останнє виявилося 
здатним піднятися на захист державного 
суверенітету, цілісності та недоторканності 
території держави, прав і свобод людини і 
громадянина. Саме в цьому вбачається його 
прогресивна роль і домінуюче становище 
щодо держави. Важлива роль при цьому від-
водиться формуванню та функціонуванню 
неприбуткових економічних організацій. 
Сьогодні в Україні буквально з усіх боків 
чути заклики до підвищення громадянської 
активності і самоорганізації населення, роз-
витку правової культури і громадянського 
суспільства.

Функціонування неприбуткових економіч-
них організацій у структурі громадянського 
суспільства дасть змогу сформувати демокра-
тичне суспільство, основою якого має стати 
національна ідея і національний інтерес. Ті 
країни, де громадянське суспільство є пасив-
ним до процесів життєдіяльності країни, при-
речені на існування в умовах авторитарного 
режиму, який характеризується обмежен-
ням повноважень суб’єктів громадянського 
суспільства, ігноруванням принципів поділу 
влади, порушенням реалізації і відстоювання 
громадянських прав і свобод.
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У статті розглянуто торгово-промислові палати та бізнес-асоціації не тільки як представників інтересів 
приватних організацій, а й як каталізаторів економічного та ділового розвитку в різних країнах. Досліджено 
світовий досвід формування та функціонування системи торгово-промислових палат. Ідентифіковано різні 
організаційно-правові форми та режими управління торговими палатами у світі: керований урядом режим, 
ринковий режим і співпраця з режимом уряду На основі дослідження виявлено, що домінуючою спільною ри-
сою нового формату в переважній більшості торгово-промислових палат світу є акцентування на необхідності 
врахування питань корпоративної соціальної відповідальності в діяльності компаній-членів.

Ключові слова: торгово-промислова палата, комерційна дипломатія, бізнес-асоціація, державно-приват-
не партнерство, корпоративна соціальна відповідальність. 

Аббасов М.Н., Солодковская А.В. ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В МИРЕ
В статье рассмотрены торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации не только как представите-

ли интересов частных организаций, но и в качестве катализаторов экономического и делового развития в 
различных странах. Исследован мировой опыт формирования и функционирования системы торгово-про-
мышленных палат. Идентифицированы различные организационно-правовые формы и режимы управления 
торговыми палатами в мире: управляемый правительством режим, рыночный режим и сотрудничество с ре-
жимом правительства. На основе исследования выявлено, что доминирующей общей чертой нового форма-
та в подавляющем большинстве торгово-промышленных палат мира является акцентирование на необходи-
мости учета вопросов корпоративной социальной ответственности в деятельности компаний-членов.

Ключевые слова: торгово-промышленная палата, коммерческая дипломатия, бизнес-ассоциация, госу-
дарственно-частное партнерство, корпоративная социальная ответственность.

Abbasov M.N., Solodkovska G.V. DOMINANTS OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL CHAMBERS IN THE 
WORLD

The article examines chambers of commerce and business associations not only as representatives of the in-
terests of private organizations, but also as catalysts for economic and business development in various countries. 
The world experience in the formation and functioning of the system of chambers of commerce has been studied. 
Different organizational and legal forms and management regimes of the chambers of commerce in the world have 
been identified: a government-run regime, a market regime and cooperation with the government regime. Based on 
the research, it was revealed that the dominant common feature of the new format in the overwhelming majority of 
the chambers of commerce is the emphasis on the need to take into account the issues of corporate social respon-
sibility in the activities of member companies.

Keywords: Chamber of Commerce and Industry, commercial diplomacy, business association, public-private 
partnership, corporate social responsibility.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах бажання держави щодо 
посилення зовнішньоекономічних зв'язків, зна-

чно зросла роль торгово-промислових палат, які 
в усьому світі визнані важливим міжнародним 
інститутом. Виступаючи посередником у діалозі 
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між владою і бізнесом, торгові палати та бізнес-
асоціації служать каналом передачі даних, по 
якому підприємці доводять інформацію та реко-
мендації до влади, допомагають розвитку спри-
ятливої ділової атмосфери у своїх країнах. Як 
важливий учасник комерційної дипломатії дер-
жави ТПП у своїй діяльності використовують 
комплекс прийомів, методів і практичних дій, 
що застосовуються для вирішення завдань, що 
стоять перед державою під час формування та 
реалізації зовнішньоторговельної політики, що 
актуалізує дане дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначний внесок у дослідження зазначеної 
проблеми зробили такі вітчизняні науковці, як: 
Т. Циганкова, І. Безверха, С. Шувалов, Г. Бол-
дир, Г. Чижиков, Б. Александрова, В. Остроу-
мова, І. Гурняк, О. Мамалига та ін. Дослідженню 
питань розвитку систем комерційної диплома-
тії у світі та місця ТПП у ній присвячено роботи 
таких закордонних учених, як: О. Нарей, М. Кос-
тецькі, А.Х. Раддарі, Е.М. Сатоу, К.Д. Керрієр. 
Проте нині відсутні узагальнені дані щодо між-
країнових особливостей торгово-промислових 
палат на світовій арені.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Завданням даної роботи виступає 
ідентифікація домінант розвитку торгово-про-
мислових палат у світі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Торгово-промислові палати та біз-
нес-асоціації є не тільки представниками 
інтересів приватних організацій, а й є каталі-
заторами економічного та ділового розвитку 
в різних країнах. Торгово-промислові палати, 
зокрема, дають поради та допомагають орга-
нізаціям процвітати та залишатися конкурен-
тоспроможними. У рамках цієї місії торгові 
палати сприяють відповідальній діловій прак-
тиці серед своїх членів.

Торговельні асоціації приймають різні 
форми, включаючи торговельні палати, 
організації роботодавців та інші види діло-
вих мереж та асоціацій. Торгово-промислові 
палати є, мабуть, найпоширенішою формою 
приватної бізнес-асоціації у світі для захисту 
та підтримки інтересів бізнесу.

Місцеві бізнес-асоціації відрізняються від 
галузевих організацій, оскільки вони пропо-
нують певні послуги для своїх членів, а не 
колективні переваги [1]. Вони забезпечують 
підтримкою своїх членів на міжнародному, 
національному та місцевому рівнях, можли-
востями для просування тих чи інших послуг, 
реєстром приміщень, загальними порадами, 
порадами для стартапів і надають послуги як 

бізнес-довідник [2]. Унаслідок побудови та під-
тримки соціальних зв'язків та мереж місцеві 
бізнес-асоціації можуть створювати соціаль-
ний капітал, а отже, інноваційне середовище 
[3]. Організаційні форми торгових палат у різ-
них країнах відрізняються. Ми виділяємо три 
різних режими управління торговими пала-
тами у світі: керований урядом режим, ринко-
вий режим і співпраця з режимом уряду.

Що стосується торгово-промислових палат, 
які очолюють уряд (Німеччина – представник), 
то вони створюються на основі керівництва та 
фінансування уряду. Членство є обов'язковим 
у цій моделі. Джерело доходу – це пере-
важно державне фінансування за винят-
ком членських внесків та платних послуг [4]. 
Інша характеристика полягає у тому, що уряд 
надає певні настанови та нагляд для торгової 
палати. Існує принцип ексклюзивності, який 
означає, що в одній зоні можна створювати 
лише одну торговельну палату одного типу. 

Державний контроль над торговими пала-
тами в країнах, що діють у рамках англо-
американської правової системи (ринкової), 
досить послаблений. Торгово-промислові 
палати – юридичні особи, створені на підставі 
приватного права. Торгові палати, як пра-
вило, є автономними, коли компанії можуть 
добровільно вибирати приєднання до пев-
ної торгової палати. Палата фінансується за 
рахунок членських внесків та платних послуг. 
Роль уряду в цілому полягає не в тому, щоб 
перешкоджати внутрішнім справам торгових 
палат, він узагалі не приймає спеціальних 
законів, що регулюють торгові палати.

Торгово-промислові палати, побудо-
вані за співпрацею з державним режимом, 
настільки різні, як вони були встановлені 
після вивчення та поглинання переваг та 
успішного досвіду двох інших режимів. Деякі 
із цих торгових палат приймають обов'язкову 
систему членства, фінансуються з членства 
та платних послуг плюс певне державне 
фінансування. Ці палати мають автономію 
для вирішення внутрішніх справ під керівни-
цтвом держави [5].

Розглянемо детальніше приклади та 
коротку характеристику окремо вибраних тор-
гових палат або бізнес-асоціацій у світі.

Конфедерація індійської промисловості 
(КІП). КІП є провідною бізнес-асоціацією Індії 
та має понад 7 200 членів із приватного, а 
також державного сектору, включаючи малі та 
середні підприємства, а також непряме член-
ство понад 100 тис. підприємств із близько 
242 національних та регіональних галузевих 
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організацій. Це недержавна неприбуткова 
організація, керована промисловістю, що віді-
грає активну роль у процесі розвитку Індії та 
заснована в 1895 р. Розширюючи свою про-
граму поза бізнесом, КІП допомагає галузі 
визначити та виконувати корпоративні про-
грами громадянства. Партнерство з організа-
ціями громадянського суспільства продовжує 
впроваджувати корпоративні ініціативи для 
інтегрованого та всеохоплюючого розвитку в 
різних сферах, включаючи позитивні дії, охо-
рону здоров'я, освіту, засоби до існування, 
управління різноманіттям, розвиток навичок, 
розширення можливостей жінок та відпові-
дальне використання природних ресурсів.

Досліджуючи особливості мережі німецьких 
бізнес-асоціацій, треба перш за все відзна-
чити особливу вагу питань корпоративної соці-
альної відповідальності (КСВ), які виступають 
наріжним каменем у всіх без винятку торгових 
палатах країни. Ініціатива КСВ у Німеччині 
була розроблена Федеральним міністерством 
праці та соціальних питань (BMAS) і підтриму-
ється системою торгово-промислових палат 
Німеччини, що включає у себе Федеральну 
асоціацію німецьких роботодавців (Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände – 
BDA), Федеральне об'єднання німецької про-
мисловості (Bundesverband der Deutschen 
Industrie – BDI), Німецьку торгово-промис-
лову палату (Deutscher Industrie und Handels-
kammertag – DIHK) та Центральну асоціацію 
німецьких ремесл (Zentralverband des Deut-
schen Handwerks – ZDH). Розглянемо кожну із 
цих організацій детальніше.

Німецька торгово-промислова палата 
(Deutscher Industrie und Handelskammer-
tag – DIHK) визначається як головна організа-
ція 80 німецьких торгово-промислових палат. 
DIHK захищає інтереси німецького бізнесу від 
можливостей надмірного впливу політиків у 
німецькому політичному світі та європейських 
інститутах і представляє загальні бізнес-
інтереси на основі широкого кола підприємців 
та ділових людей. Близько 3,6 млн. комерцій-
них підприємств є статутними членами палат. 
Це означає, що торгова палата не залежить 
від індивідуальних інтересів та має особливу 
вагу щодо політичних органів.

Федеральне об'єднання німецької про-
мисловості (Bundesverband der Deutschen 
Industrie – BDI). є провідною організацією 
німецької промисловості та промислових 
послуг, що представляють 37 галузевих кон-
федерацій і більше 100 тис. компаній, що 
налічують понад 8 млн. працівників. Це голос 

німецької промисловості проти політичних 
установ на національному, європейському та 
міжнародному рівнях [5].

Федеральна асоціація німецьких робо-
тодавців (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände – BDA) є провідною орга-
нізацією соціальної політики у німецькій бізнес-
спільноті. Вона представляє інтереси малих, 
середніх та великих компаній з усіх секторів із 
різних питань, пов'язаних із соціальною та еко-
номічною політикою щодо взаємодії політиків, 
профспілок та громадської думки. Це голос 
бізнесу, що пропонує широкий спектр послуг 
для своїх членів. BDA захищає інтереси 1 млн. 
підприємств, на яких працюють 20 млн. праців-
ників і які пов'язані з BDA через добровільне 
членство в більш ніж 6 500 федераціях робо-
тодавців.

Центральна асоціація німецьких ремесл 
(Zentralverband des Deutschen Handwerks – 
ZDH) об'єднує 53 палати кваліфікованих реміс-
ників, 36 центральних конфедерацій май-
стерності, а також важливі ділові та наукові 
інститути у Німеччині. ZDH – це форум для 
розроблення узгоджених позицій з усіх осно-
вних питань, пов'язаних із політикою ремесл 
[5]. Він представляє загальні інтереси квалі-
фікованих фахівців у парламенті Німеччини, 
уряді Німеччини та інших центральних орга-
нах влади, ЄС та міжнародних організацій. 
Структуру мережі німецьких бізнес-асоціацій 
представлено на рис. 1.

Розглядаючи практику торгово-промисло-
вих палат у неєвропейських країнах, треба 
відзначити діяльність Дубайської торгово-про-
мислової палати (DCCI – Dubai’s Chamber of 
Commerce and Industry). Заснована в 1965 р., 
DCCI є приватною некомерційною організа-
цією, метою якої є підтримка ділової спіль-
ноти в Дубаї та сприяння розвитку емірату як 
міжнародного бізнес-центру. У 2008 р. DCCI 
створила центр відповідального ділового 
товариства для підтримки та сприяння належ-
ній практиці корпоративної соціальної відпо-
відальності, сталого розвитку та корпоратив-
ного управління. Мета центру полягає у тому, 
щоб зробити бізнес-спільноту Дубаю більш 
відповідальною щодо виконання соціальних 
та екологічних потреб. Палата також просуває 
емірат Дубай як регіональний хаб для глобаль-
ної торгівлі, пропонуючи глобальним діловим 
партнерам середовище прозорості та вер-
ховенства права. Послуги DCCI включають, 
але не обмежуються, юридичними послугами, 
арбітражем та посередництвом; організацію 
навчальних програм, а також торгових ярмар-
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ків та економічних форумів, послуг із надання 
кредитних рейтингів та надання доступу до 
оновленого дослідження та численних звітів.

Розглядаючи характерні особливості 
австралійської системи ТТП, слід звернути 
увагу на Австралійську торгово-промис-
лову палату (ACCI – Australian Chamber of 
Commerce and Industry) [5]. Австралія харак-
теризується активною діяльність декількох 
великих корпорацій, які контролюють велику 
частку ринку та об'єднані в могутні промислові 
асоціації, з одного боку, і великою кількістю 
дезорганізованих малих і мікропідприємств 
із меншими бізнес-асоціаціями на місцевому 
рівні – з іншого [6]. Вона поєднує у собі сили 
бренду міжнародної, національної та місцевої 
торгової палати з можливістю австралійських 
бізнес-асоціацій фахівців. Торгово-промис-
лова палата держав і територій об'єднана як 
Австралійська торгово-промислова палата 
(ACCI), до якої приєднуються галузеві асоці-
ації, які є національною мережею ACCI. Ця 
мережа налічує понад 300 тис. приватних 
підприємств, у яких працюють більше 3 млн. 
працівників, більшість з яких – малі та середні 
підприємства. Представництво та розро-
блення політики на національному рівні є час-
тиною місії АССІ. Це включає у себе численні 
традиції ділової адвокації – від торгівлі до еко-
номіки та оподаткування, працевлаштування, 
питань охорони праці та соціальної політики. 

Однією з найпотужніших та найвпливові-
ших у світі є Торгово-промислова палата США 
(USCC – US Chamber of Commerce). Торгова 
палата Сполучених Штатів (USCC) – американ-
ська лобістська група, орієнтована на бізнес. 
Вона не є урядовим агентством Сполучених 
Штатів. Місія USCC – зміцнити конкуренто-
спроможність економіки США. Вона визначає 
себе як найбільша у світі федерація бізнесу, що 
представляє більше 3 млн. підприємств та орга-
нізацій будь-якого масштабу, сектору та регіону.

Характерною особливістю Торгово-про-
мислової палати США є її активна лобістська 
діяльність, яка є досить прозорою. Щорічно 
Палата звітує перед своїми членами, скільки 
коштів було витрачено на питання просування 
інтересів її членів. Динаміку щорічних витрат 
Торгово-промислової палати США можна роз-
глянути у рис 2.

Палата США відрізняється від місцевих та 
державних торговельних палат, розташова-
них у багатьох містах та штатах по всій кра-
їні. Місцеві та державні торговельні палати 
створюються та діють незалежно, хоча вони 
можуть бути пов'язаними з Торговельною 
палатою США. Станом на 2015 р. у Палати 
була всесвітня мережа зі 116 партнерів Аме-
риканської торгівельної палати, розташова-
них у 106 країнах.

Федерація торгово-промислових палат 
Пакистану (FPCCI – Pakistan’s Federation of 
Chambers of Commerce and Industry) засно-
вана в 1950 р. і виступає за висловлювання 
колективної думки, занепокоєння та прагнення 
приватного сектору та надання корисних реко-
мендацій і стійку допомогу пакистанському 
уряду в її зусиллях щодо сприяння експорту, 
заохочення іноземних інвестицій та стимулю-
вання економічної активності в країні. FPCCI 
представляє 44 торгово-промислові палати, 
дев’ять жіночих торгово-промислових палат, 
п’ять палат малих торгових палат, 103 пакис-
танські асоціації, що представляють галузі 
промисловості, торгівлі та послуг. FPCCI ство-
рила постійні комітети з корпоративної соці-
альної відповідальності для заохочення від-
повідальної ділової практики. У 2014 р. було 
14 комітетів. Постійний комітет із КСВ буду-
ється для підвищення продуктивності та кон-
курентоспроможності місцевих підприємств 
шляхом переосмислення меж їхніх учасни-
ків: упровадження стратегій, спрямованих на 
забезпечення довіри не лише акціонерів, а й 

 
Рис. 1. Мережа німецьких бізнес-асоціацій

Джерело: складено на основі [5]



15

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

усіх залучених елементів і суб'єктів господа-
рювання. Це спричинило прагнення постійної 
комісії FPCCI з КСВ до інтеграції КСВ в основні 
ділові практики та в рамках організаційної місії 
та бачення у письмовій політиці, дії та дусі.

Торгова палата Великобританії (BCC – 
British Chambers of Commerce) – це ділова 
мережа з акредитованими палатами в регі-
онах Великобританії та на ринках по всьому 
світу. BCC потрапляє до структури палат, орі-
єнтованих на ринок, описаних вище. Осно-
вними функціями є: представництво та лобію-
вання; надання послуг, включаючи навчання; 
громадська підтримка; колективний марке-
тинг; аспекти соціальної/гендерної підтримки 
[7; 8]. Дослідження показали, що доступ до 
мереж послуг є найважливішими мотивами 
членства в Палаті, хоча вони тісно пов'язані 
з іншими перевагами, такими як представни-
цтво, і сприймається як результат діяльності 
палат [8]. У добровільній системі керівництво 
кожної палати реагує на місцеві потреби та 
вимоги своїх членів. Через Асоціацію британ-
ських торговельних палат (ABCC) – добро-
вільного органу, до складу якого входять усі 
середні та великі британські палати – основні 
послуги такі: представництво, ділова інфор-
мація та міжнародна торгівля. Крім того, 
багато палат беруть участь у великому біз-
нес-тренінгу, а значна кількість – у бізнес-кон-
сультуванні та інших послугах [9].

Ми провели порівняльну характеристику 
досліджуваних бізнес-асоціацій світу (табл. 1)

На основі дослідження виявлено, що домі-
нуючою спільною рисою нового формату в 
переважній більшості торгово-промислових 
палат світу є акцентування на необхідності 
врахування питань корпоративної соціальної 
відповідальності в діяльності компаній-членів. 
Також усе більше уваги у діяльності ТПП при-
діляється екологічним та гендерним питанням 
та елементам сталого розвитку. Також вияв-
лено тренди, які спостерігаються у всіх назва-
них країнах: посилення ролі державних орга-
нів, особливо МЗС, упровадження нових форм 
взаємодії з приватними агентами економічної 
дипломатії, головним чином, через механізми 
державно-приватного партнерства (зовніш-
ньоторговельна палата/торгово-промислові 
палати, експортно-кредитні і страхові агент-
ства), конвергенція аж до злиття агентств із 
просування експорту та залучення інвестицій; 
підвищення автономності субнаціональних 
регіонів та їхня зовнішньоекономічна діяль-
ність для залучення прямих іноземних інвес-
тицій, «економізація» дипломатичних служб 
(загальні підходи, персонал), поширення візи-
тів на найвищому та високому рівні як дієвий 
інструмент економічної дипломатії.

Висновки з цього дослідження. Варто 
розглядати торгово-промислові палати та біз-
нес-асоціації не тільки як представників інтер-
есів приватних організацій, а й як каталізато-
рів економічного та ділового розвитку в різних 
країнах. Організаційні форми торгових палат 
у різних країнах відрізняються. Ми виділя-
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Джерело: складено на основі [10]
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ємо три різних режими управління торговими 
палатами у світі: керований урядом режим, 
ринковий режим і співпраця з режимом уряду.

Торгово-промислові палати, які підпоряд-
ковуються уряду (Німеччина – представник), 
створюються на основі керівництва та фінан-
сування уряду. Членство є обов'язковим у цій 
моделі. Джерело доходу, головним чином, – 
державне фінансування за винятком член-
ських внесків та платних послуг. Державний 
контроль над торговими палатами в країнах, 
що діють у рамках англо-американської пра-
вової системи (ринкової), досить послабле-
ний. Палата фінансується за рахунок член-
ських внесків та платних послуг. Палати, 
побудовані за співпрацею з державним режи-
мом, дуже різні. Ці палати мають автономію 
для вирішення внутрішніх справ під керівни-

цтвом держави. Деякі із цих торгових палат 
приймають обов'язкову систему членства, 
фінансуються з членства та платних послуг 
плюс певне державне фінансування.

Досліджуючи особливості торгових палат 
світу можна відзначити, що найбільші торгові 
палати світу витрачають багато коштів на лобі-
ювання інтересів бізнес-структур. Зокрема, 
Американська та Європейська торгові палати 
використовують цей інструмент дуже часто.

На основі дослідження виявлено, що домі-
нуючою спільною рисою нового формату в 
переважній більшості торгово-промислових 
палат світу є акцентування на необхідності 
врахування питань корпоративної соціальної 
відповідальності в діяльності компаній-членів.

Місія Європейської палати полягає у ство-
ренні сприятливого для бізнесу та конкурен-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика торгово-промислових палат світу

Назва організації Рік 
заснування

Кількість 
членів Особливості

Конфедерація 
індійської 

промисловості
1895 100000

Недержавна неприбуткова організація.
Відіграє активну роль у процесі розвитку Індії. 
Впроваджує корпоративні ініціативи в різних 
сферах, у тому числі розширення прав жінок.

Мережа німецьких 
бізнес-асоціацій 1861 3600000

Особлива увага приділяється  питанням 
корпоративної соціальної відповідальності. 
Захист інтересів німецького бізнесу від мож-
ливостей надмірного впливу політиків.

Дубайська 
торгово-

промислової 
палати

1965 201000

Приватна некомерційна організація.
Сприяння належній практиці корпоративної 
соціальної відповідальності. Просуває емірат 
Дубай як регіональний хаб для глобальної 
торгівлі.

Австралійська 
торгово-

промислова 
палата

1826 300000

Характеризується активною діяльністю декіль-
кох великих корпорацій, які контролюють 
велику частку ринку, і великою кількістю дезор-
ганізованих малих і мікропідприємств. Пред-
ставництво та розроблення політики на націо-
нальному рівні.

Торгово-
промислова 
палата США

1912 30000000

Одна з найпотужніших та найвпливовіших 
палат у світі. Лобістська група, орієнтована 
на бізнес, що не є урядовим агентством. 
Всесвітня мережа зі 116 партнерів розташо-
ваних у 106 країнах світу.

Федерація 
торгово-

промислових 
палат Пакистану

1950 Точні дані 
відсутні

Виступає за висловлювання колективної думки, 
приватного сектору. Допомога уряду щодо спри-
яння експорту та залучення інвестицій. Заохо-
чення відповідальної ділової практики.  Розділ 
на чоловічі та жіночі торгові палати.

Британські 
торговельні 

палати
1860 104000

Ділова мережа з акредитованими палатами в 
регіонах Великобританії та на ринках у всьому 
світі. Основними функціями є представництво 
та лобіювання, аспекти соціальної/гендерної 
підтримки.

Джерело: складено авторами



17

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ЛІТЕРАТУРА:
1. Bennett R.J. The Logic of Local Business Associations: An Analysis of Voluntary Chambers of Commerce. 

Journal of Public Policy. 1996. № 15(3). Р. 251–279. 
2. Bennett R.J., Krebs G. Local Economic Development Partnerships: An Analysis of Policy Networks in EC-LDA 

Local Development Strategies. Regional Studies. 1994. № 28(2). Р. 119–140. 
3. Maennig W. and Ölschläger M. Innovative Milieux and Regional Competitiveness: The Role of Associations 

and Chambers of Commerce and Industry in Germany. Regional Studies. 2011. № 45(4). Р. 441–452. 
4. Maennig W., Ölschläger M., Schmidt-Trenz H.-J. Organisations and regional innovative capability: the case of 

the chambers of commerce and industry in Germany, Environment and Planning C. Government and Policy. 2015. 
№ 33. Р. 811–827. 

5.  Promoting Responsible Business Practices: A Case of Chambers of Commerce / U. Braendle, A. Rahdari, 
H. Dehkordi, 2016. 

6. Bennett R.J. Business Associations And Their Potential To Contribute To Economic Development: Re-exploring 
An Interface Between The State And Market. Environment and Planning. 1998. № 30(8). Р. 1367–1387. 

7. Grant W. Business and Politics in Britain (2nd ed.), London: Macmillan. Husted, B. and Allen, D. (2006). 
Corporate Social Responsibility in the Multinational Enterprise: Strategic and Institutional Approaches. Journal 
ofInternational Business Studies. 1993. № 37(6). Р. 838–849. 

8. Bennett R.J. Local Business Voice: The History of Chambers of Commerce in Britain, Ireland, and Revolutionary 
America 1760–2011. Oxford: Oxford University Press, 2011. 

9. Офіційний сайт Європалати. URL: http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp.
10. World Chambers Congress Sydney 2017 International Chamber of Commerce. Report. URL: https:// 

www.worldchamberscongress.org/.

REFERENCES:
1. Bennett, R. J. (1996). “The Logic of Local Business Associations: An Analysis of Voluntary Chambers of 

Commerce”. Journal of Public Policy, 15(3): 251-279. 
2. Bennett, R. J., and Krebs, G. (1994). “Local Economic Development Partnerships: An Analysis of Policy 

Networks in EC-LDA Local Development Strategies”. Regional Studies, 28 (2): 119-140. 
3. Maennig, W., and Ölschläger, M. (2011). “Innovative Milieux and Regional Competitiveness: The Role of 

Associations and Chambers of Commerce and Industry in Germany”. Regional Studies, 45(4): 441-452. 
4. Maennig, W.; Ölschläger, M., and Schmidt-Trenz, H.-J. (2015). “Organisations and regional innovative 

capability: the case of the chambers of commerce and industry in Germany, Environment and Planning C”. 
Government and Policy, 33: 811-827 

5.  Braendle U. Promoting Responsible Business Practices: A Case of Chambers of Commerce / U. Braendle, 
A. Rahdari, H. Dehkordi., 2016. 

6. Bennett, R. J. (1998). “Business Associations And Their Potential To Contribute To Economic Development: 
Re-exploring An Interface Between The State And Market”. Environment and Planning, 30(8): 1367-1387 

7. Grant, W. (1993). Business and Politics in Britain (2nd ed.), London: Macmillan. Husted, B. and Allen, D. 
(2006). “Corporate Social Responsibility in the Multinational Enterprise: Strategic and Institutional Approaches”. 
Journal ofInternational Business Studies, 37(6): 838-849. 

8. Bennett R. J. (2011). Local Business Voice: The History of Chambers of Commerce in Britain, Ireland, and 
Revolutionary America 1760–2011. Oxford: Oxford University Press

9. EuroChamber. About. (n.d.). Retrieved August 2, 2018, from http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp
10. World Chambers Congress Sydney 2017 International Chamber of Commerce. Report. (2017). Retrieved 

August 2, 2018, from https://www.worldchamberscongress.org/.

ції економічного середовища в Європі та за 
її межами. У Європейській торговій палаті 
членами є майже 93% підприємств малого 
та середнього бізнесу. Європейська палата 
має за ціль розвиток партнерства Європей-
ського Союзу, який гарантує умови, ринки та 
ресурси, необхідні для зростання бізнесу.

Розглянувши основні особливості торгових 
палат ЄС, ми зробили такі висновки: незалежно 

від організаційно-правової моделі палати осно-
вну частину доходів отримується від членських 
внесків; в англосаксонській моделі ТПП має 
більш тісний контакт із бізнесом через те, що 
палата підпорядковується не державним уста-
новам, а функціонує відповідно до приватно-
правового акту. Але надходження до бюджету 
палати менше ніж у континентальній моделі 
через добровільне членство.
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Статтю присвячено актуальним питанням ролі міжнародного туризму у світовій економіці. Проаналізовано 
динаміку прибуттів іноземних туристів у світі. Розглянуто території, які найбільше заробляють на туризмі. Ви-
явлено країни з найбільшими міжнародними туристичними витратами. Досліджено роль туризму у розв’язанні 
проблеми зайнятості та створенні робочих місць.

Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзний туризм, валовий внутрішній продукт, експорт послуг, турис-
тична інфраструктура.

Антоненко Е.В., Ерденебаяр Э. ВКЛАД МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Статья посвящена актуальным вопросам роли международного туризма в мировой экономике. Проанали-

зирована динамика прибытий иностранных туристов в мире. Рассмотрены территории, которые больше все-
го зарабатывают на туризме. Выявлены страны с крупнейшими международными туристическими затратами. 
Исследована роль туризма в решении проблемы зaнятости и создании рабочих мест.

Ключевые слова: международный туризм, въездной туризм, валовый внутренний продукт, экспорт услуг, 
туристическая инфраструктура.

Antonenko К.V., Erdenebayar E. CONTRIBUTION OF INTERNATIONAL TOURISM IN THE WORLD ECONOMY
The article is devoted to topical issues of the role of international tourism in the world economy. The dynamics 

of arrivals of foreign tourists in the world is analyzed. Territories that earn the most from tourism are considered. 
Countries with the largest international tourist costs have been identified. The role of tourism in solving the problem 
of employment and creating jobs was explored.

Keywords: international tourism, inbound tourism, gross domestic product, export of services, tourist infrastructure.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Функціонування світового ринку в 
умовах глобалізації та інтеграції світового 
господарства характеризується інтенсив-
ним розвитком усіх його складників. Одним 
із найважливіших і динамічно зростаючих 
напрямів, що входять до його структури, є 
сфера послуг. Її значення у світовому масш-
табі постійно зростає. Це пов’язано з підви-
щенням впливу останньої на розвиток міжна-
родних зв’язків, пожвавленням економічного 
стану країн та окремих регіонів, поповненням 
валютних надходжень. Суттєвим складником 
системи послуг виступає міжнародний турис-
тичний ринок.

Туризм є одним із головних стратегічних 
економічних секторів, який здійснює важливий 

внесок у ВВП і експорт країни і, таким чином, 
може відігравати ключову роль у наданні під-
тримки процесу відновлення в післякризо-
вий період. Для багатьох країн міжнародний 
туризм став найприбутковішою галуззю еко-
номіки, а доходи від нього – важливим склад-
ником національних бюджетів. Це явище, яке 
увiйшло в повсякденне життя бiльшої чaстини 
нaселення плaнети. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем розвитку світового 
ринку туристичних послуг та окремих його 
аспектів послідовно і глибоко займаються такі 
вчені, як Ю.О. Барзикін, О.Ю. Александров, 
М.М. Амірханов, М.Б. Біржаков, Є.Л. Писа-
ревський, Г.П. Карпова та ін. Разом із тим 
залишається багато неоднозначних питань, 
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зокрема визначення напрямів розвитку між-
народного туризму.

Міжнародна економічна інтеграція, будучи 
закономірним результатом подальшого роз-
витку процесу інтернаціоналізації виробни-
цтва, визначила як регіональні, так і глобальні 
проблеми і протиріччя розвитку міжнародних 
економічних зв'язків. Міжнародний туризм 
визначається як один із перспективних напря-
мів розвитку світових господарських відносин, 
зростання рівня ефективності функціонування 
цієї сфери набуває особливої актуальності, 
враховуючи її значний вплив на прибутковість 
та розвиток різних сфер суспільного вироб-
ництва, розв’язання широкого спектра соці-
ально-економічних проблем країн. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою публікації є визна-
чення внеску міжнародного туризму у світову 
економіку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В’їзний туризм стaв однією з осно-
вних кaтегорiй торгiвлi. Зaгaльний дохід від 
експорту подорожей в'їзним туризмом, у тому 
числi за рахунок перевезення пaсaжирiв, 
перевищив 1,225 трлн. дол. СШA в 2017 р. 

Порівняно з 2000 р., в якому кількість іно-
земних туристів становила 680 млн. осіб, у 
2017 р. їхня кількість у світі зросла вдвічі і 
становить близько 1,323 млрд. осіб (рис. 1). 
Ця цифра свідчить про те, що кількість між-
народних прибуттів порівняно з тим же пері-
одом минулого року збільшилася майже на 
7%, або на 84 млн. осіб. Високий попит на 
міжнародний туризм у регіонах світу служить 
віддзеркаленням глобального економічного 
підйому.

Міжнародна туристична діяльність для 
багатьох країн стала базовою галуззю еконо-
міки [1]. 

Високий попит на туризм, який відзна-
чався у перші місяці 2017 р., включаючи 
високий літній сезон у Північній півкулі, збе-
рігався до кінця жовтня. Ці результати були 
зумовлені безперервним зростанням у бага-
тьох туристичних напрямках і стійким від-
новленням тих турнапрямків, які в минулому 
році пережили спад.

Зокрема, особливо активне зростання 
спостерігалося у Південній і Середземномор-
ській Європі, Північній Африці і на Близькому 
Сході. Швидке відновлення спостерігалося в 
Туреччині, а в більшості інших туристичних 
напрямків цифри зростання досягали дво-
значних величин. У Північній Африці і на 
Близькому Сході, у таких країнах, як Єги-
пет, Туніс і Палестина, зазначалося активне 
відновлення зростання порівняно з попере-
дніми роками, які характеризувалися спа-
дом, тоді як Марокко, Бахрейн, Ліван, Оман 
та Об'єднані Арабські Емірати знову пред-
ставили дані про стійке зростання.

За ростом числа міжнародних прибуттів 
протягом 2017 р. лідирувала Європа (+ 8%). 
Це пояснювалося видатними результатами, 
досягнутими в Південній і Середземноморській 
Європі (+ 13%). Результати в Західній Європі 
(+ 7%) свідчили про відновлення порівняно з 
менш удалим минулим роком, тоді як у Північ-
ній Європі (+ 6%) відзначалося безперервне 
стійке зростання. Кількість прибуттів до Цен-
тральної і Східної Європи збільшилася на 4%.

Друге місце серед регіонів за темпами зрос-
тання посіла Африка (+ 8%) завдяки впевне-
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Рис. 1. Динаміка прибуттів іноземних туристів у світі, млн. осіб
Джерело: побудовано за даними [2]
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ному підйому в Північній Африці (+ 13%) і 
переконливим результатам у країнах Африки 
на південь від Сахари (+ 5%).

Зростання в Азії і Тихоокеанському регіоні 
(+ 6%) очолила Південна Азія (+ 10%), значне 
збільшення прибуттів спостерігалося також у 
Південно-Східній Азії (+ 8%) та Океанії (+ 7%). 
Результати Північно-Східної Азії (+ 3%) носили 
змішаний характер: деякі туристичні напрямки 
показали двозначні цифри зростання, тоді як 
в інших відзначався спад.

За темпами зростання в Американському 
регіоні, де число прибуттів у цілому збільши-
лося на 3%, продовжує лідирувати Південна 
Америка (+ 7%). Зростання у Центральній 
Америці і Карибському регіоні становило 4%, 
причому в останньому регіоні в жовтні спосте-
рігалися безперечні ознаки відновлення після 
ураганів «Ірма» і «Марія». У Північній Америці 
(+ 2%) значні результати досягнуті в Мексиці 
та Канаді, вони контрастували зі спадом у 
Сполучених Штатах Америки, які є найбіль-
шим туристичним напрямком у цьому регіоні.

Результати, що відзначалися на Близькому 
Сході (+ 5%), носили змішаний характер: 
деякі напрямки впевнено відновлювалися, 
інші продовжували повідомляти про стійке 
зростання, однак у середньому показники 
зростання в регіоні погіршилися, що частково 
пояснюється спадом у деяких країнах (рис. 2).

Відповідно до рис. 3, можемо прослідку-
вати помісячну динаміку прибуттів іноземних 
туристів у світі та відзначити, що найвищого 

піку поїздки досягають у липні та серпні в 
2015–2017 рр. Також користуються попитом у 
туристів червень та вересень, що пов’язано із 
сезоном відпусток та літніми канікулами.

У 2017 р. трaдицiйним лiдером Стaрoгo 
свiту зaлишилася Фрaнцiя. Знaчнi темпи 
зрoстaння демонструють Китай, Малайзія та 
Мексика. У рейтингу перших десяти туристич-
них нaпрямкiв зa кiлькiстю мiжнaрoдних турист-
ських прибуттiв iстoтних змiн не вiдбулoся. 
Лише Туреччина випередила Великобританію, 
зaйнявши шосте мiсце (табл. 1).

Тaблиця 1
10 крaїн-лiдерiв за мiжнaрoдними 

туристичними прибуттями в 2017 р.

Мiсце Крaїнa Прибуття 
(млн. осіб)

1 Фрaнцiя 88,9
2 СШA 82,2
3 Китaй 72,9
4 Iспaнiя 59,3
5 Італія 57,8
6 Туреччина 39,9
7 Великoбритaнiя 39,3
8 Нiмеччинa 38,7
9 Мaлaйзiя 37,6
10 Мексика 34,7

Джерело: побудовано за даними [3]

Зазвичай тренд показників обсягу надхо-
джень від туризму майже не відрізняється 

Рис. 2. Динаміка міжнародних прибуттів у регіонах світу за 2015–2017 рр., %
Джерело: побудовано за даними [2]
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від тренду показників прибуттів, навіть якщо 
показники обсягу надходжень і можуть бути 
трохи більш низькими у важкі часи. 

На міжнародний туризм (подорожі та паса-
жирські перевезення) припадає 30% від сві-
тового експорту послуг і 6% від загального 
обсягу експорту товарів та послуг. 

П’ятірка крaїн-лiдерiв за мiжнaрoдними 
туристичними надходженнями в 2017 р. прак-
тично не змінилися: США – 206 млрд. дол. 
США, Іспанія – 60 млрд. дол. США, Таїланд – 
50 млрд. дол. США, Китай – 44 млрд. дол. США 
та Франція – 42 млрд. дол. США. 

У табл. 2 представлений рейтинг країн, 
економіки яких майже повністю базуються на 
доходах від туризму. 

Найбільш залежними від грошей туристів є 
невеликі острівні держави з екзотичною при-
родою. Так, Віргінські Острови (Британія) з 
населенням усього 24 тис. осіб, заробляють 
на туризмі чи не найбільше у світі [4].

Видно, що для багатьох країн міжнарод-
ний туризм став найприбутковішою галуззю 
економіки, а доходи від нього – важливим 
складником національних бюджетів. Так, 
Британські Віргінські Острови, Макао, Аруба, 
Американські Віргінські Острови мають над-
ходження від туризму на душу населення від 
17 до 12 тис. дол. СШA, що є надзвичайно 
високим показником.

До 2020 р. прогнозується зростання обся-
гів надходжень від міжнародного туризму до 

Рис. 3. Помісячна динаміка прибуттів іноземних туристів у світі  
з 2013 по 2017 р., млн. осіб

Джерело: побудовано за даними [2]

Тaблиця 2
ТОП-20 територій, які найбільше заробляють на туризмі

Місце Країна % від ВВП 
країни Місце Країна % від ВВП 

країни
1 Мальдіви 39,6 11 Сент-Люсія 15

2 Британські Віргінські 
Острови 35,4 12 Бейліз 15

3 Макао 29,3 13 Фіджі 14,4
4 Аруба 28,1 14 Мальта 14,2
5 Сейшели 26,4 15 Камбоджа 14,1

6 Куракао 23,4 16 Американські Віргінські 
Острови 13,3

7 Ангілья 21,1 17 Антигуа і Барбуда 13
8 Багами 19 18 Барбадос 13
9 Вануату 18,2 19 Домінікана 12,4
10 Капе-Верде 17,8 20 Чорногорія 11

Джерело: побудовано за даними [4]
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2,0 трлн. дол. США, що перевищить значення 
2017 р. майже у два рази [5]. Такі оптимістичні 
прогнози ЮНВТО позитивно впливають на 
сталість міжнародного туризму, передбача-
ючи нові можливості для залучення ресурсів 
для розв’язання проблем сучасності.

Остaннi предстaвленi ЮНВТО дaнi гово-
рять про те, що туризм є одним із нaйбiльш 
перспективних секторiв, який може сприяти 
подолaнню проблеми безробiття з огляду 
нa ту тенденцiю, що зa кiлькiстю створення 
робочих мiсць туризм може випередити iншi 
сектори. 

Незвaжaючи нa те що внесок туризму у 
зростaння економiки доведений, зростaє 
спокусa ввести i збiльшувaти подaтки нa 
подорожi, особливо у сферi повiтряного 
трaнспорту. Цi перешкоди суттєво впливaють 
нa здaтнiсть ЮНВТО створювaти робочi мiсця 
i стимулювaти економiчне зростaння, a сaме 
за допомогою нaдходжень вiд експорту, що 
мaють дуже велике знaчення для стaбiльного 
вiдновлення економiки. 

Бiльшa половинa туристiв у 2017 р. подо-
рожувала повiтряним трaнспортом (55%). 
Наземним транспортом користувалися 45% 
туристів – aвтомобiльним (39%), зaлiзницею 
(2%) тa морським трaнспортом (4%). 

Швидкими темпaми зростaв попит нa 
повiтряний трaнспорт, чим i пояснюється його 
покaзник (рис. 4).

У 2017 р. вiдбулася змiнa в десятці крaїн-
лiдерiв зa мiжнaродними туристськими 
витрaтaми. Китaй обiгнaв США та Німеччину i 
тим сaмим перемiстився у цьому рейтингу нa 
перше мiсце. Зa остaннє десятилiття темпи 
зростaння цього покaзникa в Китaї були 
нaйвищими, врaховуючи, що в 2005 р. вiн 
знaходився тiльки нa сьомому мiсцi. Нaвiть 

пiд чaс кризи туристськi витрaти в Китaї 
збiльшилися нa 21% [6]. 

У 2017 р. Китай консолідував своє лідер-
ство з мiжнaродними туристськими витра-
тами – 258 млрд. дол. США (+ 5% у національ-
ній валюті). Інші три економіки БРІК значно 
збільшили витрати в 2017 р. Російська Феде-
рація (+13%) відновилася після декількох 
років зниження, досягши 31 млрд. дол. США, 
піднявшись на три місця, щоб знову увійти до 
першої десятки (8-е місце). Бразилія (+ 20%) 
також сильно відновилася і збільшила свої 
позиції на вісім пунктів, до 16-того місця, та 
витрати на 19 млрд. дол. США. Індія продо-
вжувала зростати (+ 9%) до 18 млрд. доларів 
США витрат і піднялася на чотири пункти в 
рейтингу, до 17-го місця.

Країни з розвиненою економікою також 
активно працювали в 2017 р. на чолі зі США 
(+ 9%), другим за величиною туристичних 
витрат ринком у світі. Витрати в Німеччині та 
Великобританії зросли на 3%, а у Франції – на 
1% (табл. 3).

Значне зростання видатків також спостері-
галося у таких важливих розвинених економі-
ках, як Австрія, Бельгія, Швейцарія і Норвегія. 
Серед зростаючих економік двозначні показ-
ники зростання туристських витрат, окрім 
Росії, мають Польща, Малайзія, Аргентина, 
Філіппіни, Індія та Індонезія.

Висновки з цього дослідження. Економiчнi 
вигоди, якi дaє туризм, є основною рушiйною 
силою його розвитку. Зa рaхунок подaткiв, якi 
можуть бути непрямими (збiльшення зaробiтної 
плaти робiтникiв зумовлює збiльшення суми 
прибуткового подaтку, що сплaчується в 
бюджет) тa прямими (плaтa зa митний збiр, 
вiзу), вiн сприяє збiльшенню доходної чaстини 
бюджету. Тaкож туризм сприяє розвитку 

Рис. 4. Туризм за видaми трaнспорту в 2017 р., %
Джерело: побудовано за даними [6]
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Таблиця 3
Топ-5 країн із найбільшими міжнародними туристичними витратами в 2017 р.

№ Країна Міжнародні туристичні 
витрати, млрд. дол. США

Зміна витрат  
порівняно з 2016 р., %

1 Китай 258 +5%
2 США 135 +9%
3 Німеччина 84 +3%
4 Великобританія 63 +3%
5 Франція 41 +1%

Джерело: побудовано за даними [4]

елементiв iнфрaструктури: ресторaнiв, готелiв 
тa пiдприємств торгiвлi. Вiн нaдaє можливостi 
зaлученню iнвестицiй тa iноземної вaлюти.

Туризму вiдводиться вaжливе мiсце у 
розв’язaннi проблеми зaйнятостi тa ство-
ренні робочих мiсць. Оскільки туризм охо-
плює рiзнi сектори економiки, важко оцiнити 
кiлькість зaйнятих у цій сфері. Хaрaктер прaцi 
(тимчaсовa роботa, роботa зa сумiсництвом, 
сезоннiсть) тaкож усклaднює вирiшення про-

блем щодо реaльної оцiнки. Незважаючи нa 
це, у туристичнiй гaлузi кiлькiсть зaйнятих 
постiйно збiльшується. 

Oтже, знaчення туризму у свiтi пoстiйнo 
зрoстaє, щo пoв'язaнo з його впливoм нa 
екoнoмiку крaїни: туризм зaбезпечує зaйнятiсть 
нaселення, рoзширює внески в плaтiжний бaлaнс 
крaїни, сприяє диверсифiкaцiї екoнoмiки, a тaкoж 
рaцioнaльнoму викoристaнню рекреaцiйних 
ресурсiв.
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У статті проаналізовано передумови розвитку національних моделей соціальної відповідальності бізне-
су. Здійснено порівняльну характеристику основних моделей соціальної відповідальності бізнесу: амери-
канської, європейської, британської, азійської (японської), пострадянської (російської). Досліджено механізм 
формування національних моделей соціальної відповідальності бізнесу, що відображає чинники та процес її 
розвитку. Визначено пріоритетні способи впливу на формування національної моделі соціальної відповідаль-
ності бізнесу.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, національна модель соціальної відповідальності біз-
несу, механізм формування моделей соціальної відповідальності бізнесу.

Ворончак И.О. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА: 
ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье проанализированы предпосылки развития национальных моделей социальной ответственно-
сти бизнеса. Осуществлена сравнительная характеристика основных моделей социальной ответственности 
бизнеса: американской, европейской, британской, азиатской (японской), постсоветской (российской). Иссле-
дован механизм формирования национальных моделей социальной ответственности бизнеса, что отражает 
факторы и процесс ее развития. Определены приоритетные направления влияния на формирование нацио-
нальной модели социальной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, национальная модель социальной ответствен-
ности бизнеса, механизм формирования моделей социальной ответственности бизнеса.

Voronchak I.O. NATIONAL MODELS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CHARACTERISTICS AND 
FORMATION MECHANISM

In this article the preconditions for development of corporate social responsibility national models have been an-
alyzed. A comparative description of the main corporate social responsibility models (American, European, British, 
Asian (Japanese), post-Soviet (Russian)) has been made. The formation mechanism of corporate social responsi-
bility national models, which reflects the factors and the process of its development, has been explored. The priority 
directions of influence on the formation of corporate social responsibility national models have been determined.

Keywords: corporate social responsibility, national model of corporate social responsibility, formation mecha-
nism of corporate social responsibility national models.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасне розуміння суспільного зна-
чення бізнесу суттєво виходить за межі тра-
диційного трактування його як роботодавця 
та платника податків. Предметом науково-
практичного аналізу соціальної ролі компаній 
є комплексна оцінка всіх аспектів впливу під-
приємницької діяльності на економічний, соці-
альний та екологічний розвиток суспільства 
в регіональному, національному та глобаль-
ному масштабах. Мета такого аналізу – роз-
роблення як державної політики щодо бізнесу, 
так і корпоративних стратегій, зорієнтованих 

на максимізацію вигід та зменшення негатив-
них ефектів господарської діяльності як для 
самих підприємницьких структур, так і для 
широкого кола їхніх «зацікавлених сторін» 
(стейкхолдерів) – осіб чи груп, що є «об’єктом 
або суб’єктом діяльності організації через, її 
продукцію, політику або виробничі процеси» 
(Р. Фрімен) [1].

Необхідність адекватної реакції на мінливі 
потреби численних груп впливу зумовила 
актуальність реалізації реактивної та проак-
тивної корпоративної політики, спрямованої 
на врахування їхніх інтересів та збалансу-
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вання з потребами самого підприємства, що 
отримала назву «соціальна відповідальність 
бізнесу» (СВБ). Сучасна теорія СВБ пропо-
нує підприємству широкий вибір способів вза-
ємодії зі стейкхолдерами (комунікація, співп-
раця, управління ними) через використання 
адміністративних, економічних та соціально-
психологічних методів впливу. Проте попри 
значну різноманітність підходів до побудови 
відносин бізнесу із соціумом вплив низки 
загальних для певної країни умов розвитку 
СВБ (історія, менталітет, державна політика 
тощо) зумовив стандартизацію моделей соці-
ально відповідальної діяльності, також поси-
лену необхідністю реагувати на «усереднені» 
очікування, сформовані в рамках національ-
ної/регіональної господарської системи. Це 
призвело до формування відносно стійких 
«національних моделей СВБ» як типових, 
очікуваних алгоритмів поведінки бізнесу 
щодо суспільства, його реакції на соціальні 
та екологічні проблеми, адекватних конкрет-
ним умовам. Дослідження таких моделей є 
ключем до максимально ефективного вико-
ристання потенціалу СВБ.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження сутності моделей соціаль-
ної відповідальності бізнесу та їх класифіка-
цію проведено А.Г. Зінченко, М.А. Саєнсус, 
М.А. Саприкіною та ін. Детальна характе-
ристика основних моделей соціальної від-
повідальності зарубіжних країн здійснена 
А.А. Шулусом, Ю.Н. Половим та ін. Перспек-
тиви використання міжнародного досвіду у 
становленні національної моделі соціальної 
відповідальності бізнесу в Україні розгляда-
ються у працях М.І. Мурашка, О.Р. Олійника 
та ін. Водночас поглибленої уваги заслуговує 
порівняльний аналіз національних моделей 
соціальної відповідальності бізнесу. Недо-
статньо дослідженим залишається також 
механізм формування моделей соціальної 
відповідальності бізнесу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – за результатами 
аналізу особливостей національних моделей 
СВБ визначити механізм та чинники їх фор-
мування, а також можливості впливу на цей 
процес.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Слід констатувати відсутність у 
фахових дослідженнях консенсусу щодо при-
чин появи феномену СВБ. Серед передумов, 
що виділяються найчастіше, варто відзначити 
загальну тенденцію до гуманізації праці, розви-
ток профспілкового та консьюмерського рухів, 

особисту ініціативу таких видатних підприєм-
ців, як Ендрю Карнегі, Джон Д. Рокфеллер, 
Натан Ротшильд та ін. Проте безсумнівно, що 
безпосереднім рушієм розвитку СВБ була кон-
центрація капіталу, яка забезпечила бізнесу 
достатню кількість матеріальних, фінансових, 
інтелектуальних ресурсів, а також суспільно-
політичну вагу для впливу на соціально-еко-
номічні процеси у відповідній країні. Водночас 
це призвело до збільшення ризиків втрати 
капіталу в умовах зростання популярності 
«лівих» ідей (20–30-мі та 50–60-ті роки ХХ ст.) 
і, як наслідок, необхідності обґрунтування 
«суспільної легітимності» та «корисності» при-
ватного бізнесу (передусім великого).

Рівень гостроти проблем такого типу, а 
також нерівномірність економічного розвитку 
окремих країн та регіонів зумовили відсут-
ність синхронізації та ускладнили обмін досві-
дом СВБ, що призвело до появи достатньо 
різноманітних підходів до трактування ролі 
бізнесу в суспільному розвитку – національ-
них моделей СВБ.

Предметом дискусії є як часові рамки фор-
мування окремих моделей СВБ, так і власне 
кількість «оригінальних» національних моде-
лей, що у дослідженнях вітчизняних та зару-
біжних науковців варіюється від трьох (аме-
риканська, європейська, азійська) [2] до семи: 
американська (США), європейська (континен-
тальна), британська, скандинавська, азійська 
(японська), африканська, модель країн БРІКС 
[3, с. 58–65] чи більшої кількості.

Але безумовною є першість «американ-
ської моделі» СВБ, що сформувалася у 
специфічних умовах «вільного ринку», про-
тестантської етики та «американської мрії». 
Орієнтація підприємницької моделі США на 
свободу суб'єктів господарювання зумовила 
максимальну добровільність і самостійність 
бізнесу у визначенні власного внеску у сус-
пільний добробут. Основні характеристики 
американської моделі: сфокусованість на 
конкретних проблемах, орієнтація на філан-
тропію і волонтерство, партнерські відносини 
з некомерційними організаціями і лідерами 
місцевих громад [4, с. 136]. Важливий еле-
мент американської моделі СВБ – розвинена 
інфраструктура участі бізнесу у соціальній 
підтримці суспільства: значна кількість кор-
поративних фондів, орієнтованих на вирі-
шення соціальних проблем за рахунок біз-
несу (освіта, медицина, екологічні проекти). 
Роль держави зводиться до заохочення соці-
альних ініціатив підприємств через систему 
податкових пільг.
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Європейська модель СВБ може бути 
охарактеризована як механізм досягнення 
підприємствами власних бізнес-цілей у 
жорстких умовах державного/суспільного 
регулювання і контролю. Типові об'єкти соці-
альних інвестицій: людський капітал, соці-
альне страхування, права людини, розвиток 
науки й освіти, природоохоронна діяльність 
[5, c. 119]. Ключовою особливістю практики 
СВБ є її відпрацьоване інституційне забезпе-
чення, як на рівні окремих країн, так і ЄС зага-
лом. Державне регулювання здійснюється 
постійно діючими урядовими структурами на 
основі спеціального законодавства. Пошире-
ними є соціальна звітність, сертифікація за 
міжнародними стандартами СВБ, договірні 
відносини з профспілками та державними/
муніципальними інституціями.

Британська модель СВБ переважно харак-
теризується як симбіоз американського та кон-
тинентального (європейського) підходів, що 
поєднує ініціативність бізнесу у виборі сфер 
СВБ з активною участю держави та інститу-
тів громадянського суспільства у здійсненні 
корпоративних соціальних інвестицій. Її осо-
бливості: увага фінансового сектору до СВБ 
(розвиток соціально відповідальних інвести-
ційних фондів), значна роль ЗМІ, поширення 
навчальних курсів із СВБ у системі бізнес-

освіти, розвинена система співпраці зі стейк-
холдерами [3, с. 60].

СВБ в Японії ґрунтується на специфічних 
трудових відносинах та традиціях країни, де 
підприємство сприймається як «виробнича 
сім’я», практикується зайнятість на умовах 
«довічного найму», а метою бізнесу посту-
люється забезпечення гармонії інтересів 
власників, працівників та суспільства. Осно-
вні напрями СВБ в азійській моделі: екологія 
(зміни клімату, збереження екосистем) та тру-
дові відносини (оплата житла для співробіт-
ників, їх навчання, допомога при народженні 
дітей, корпоративні пенсії), що забезпечує 
стабільність людських ресурсів, формуючи 
атмосферу участі та спільної відповідальності 
[4, с. 141–142]. Активна роль держави у стра-
тегічному плануванні і нормуванні СВБ допо-
внюється діяльністю національних та галу-
зевих бізнес-асоціацій, що формують власні 
соціальні та екологічні стандарти.

Достатньо неоднозначним є досвід СВБ 
у РФ, що еволюціонувала від ПР-проектів 
(філантропія, меценатство, спонсорство), 
побудованих за західними зразками (90-ті 
роки ХХ ст.) через планування та реаліза-
цію програм соціальних інвестицій у регіонах 
діяльності великих (переважно сировинних) 
компаній (2000-ті роки), у механізм нефор-

Рис. 1. Співвідношення основних моделей СВБ за критеріями 
соціального навантаження та державного регулювання
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мального залучення приватного капіталу до 
фінансування державних проектів (2010-
ті роки) як наслідок згортання економічних 
свобод та громадянських прав. Ризик поді-
бної трансформації «добровільної» СВБ у 
«добровільно-примусову» є актуальним і 
для України.

Отже, будь-яка національна модель СБВ 
може бути проаналізована в двовимірній 
системі координат (масштаби реакції на сус-
пільні потреби; ступінь державного регулю-
вання участі бізнесу у суспільному розвитку) 
(рис. 1).

Даний підхід, доцільний для загального 
порівняння моделей СВБ, має обмежене 
значення з погляду їхньої характеристики. 
Для таких цілей більш доречним є спів-
ставлення національних моделей СВБ за 
визначеним переліком їхніх основних ознак 
(табл. 1).

Очевидно, що в кожному випадку набір 
характеристик не є випадковим, а сформу-
вався у процесі розвитку моделі як наслідок 
специфічної комбінації зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, що дає змогу описати цей про-
цес к загальному вигляді як механізм фор-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика основних національних моделей СВБ

Ознака
Модель СВБ

США Європа Велико-
британія Японія Росія

релігійно-
філософські 
передумови 
СВБ

протестант-
ська трудова 
етика, лібера-
лізм 

соціальні 
доктрини 
католиків 
(Пд. Європа) 
і протестантів 
(Пн. Європа)

англіканство 
та пуритан-
ська етика

поєднання 
світоглядних 
принципів 
буддизму, син-
тоїзму, конфу-
ціанства

православна 
культура, тра-
диціоналізм

суспільні цін-
ності та куль-
турні особли-
вості ведення 
бізнесу

індивідуа-
лізм, наполе-
глива праця, 
лідерство, 
конкуренція, 
процвітання, 
громадянська 
активність

прагматизм, 
пріоритет осо-
бистих і сімей-
них інтересів, 
солідарність, 
добробут

економічна 
раціональ-
ність, інди-
відуалізм, тра-
диціоналізм

колективізм, 
патерналізм, 
скромність, 
повага до тра-
дицій, взаємо-
допомога

колективізм, 
соціальна 
справедли-
вість, персоні-
фікація влади, 
правовий 
нігілізм, еко-
номічна ірра-
ціональність

типовий ініціа-
тор СВБ

бізнес держава,
інститути гро-
мадянського 
суспільства  

бізнес, інсти-
тути грома-
дянського 
суспільства

великий  
бізнес

органи влади, 
великий біз-
нес

роль держави 
в СВБ

мінімальне 
регулювання, 
податкові 
пільги 

регулювання 
за допомогою 
законів і стан-
дартів 

активна під-
тримка, обме-
жене регулю-
вання

розроблення 
соціальних та 
екологічних 
стандартів

держава як 
замовник, 
контролер та 
бенефіціар 
СВБ

сприйняття 
бізнесу в сус-
пільстві

відсутність 
традицій 
конфронтації 
та конфліктів 
у трудовій 
сфері, нечис-
ленність та 
конформізм 
профспілок

пошук соці-
ального 
компромісу 
між працею 
та найманим 
капіталом

усвідомлення 
економічної, 
соціальної та 
екологічної 
ролі бізнесу, 
профспілкові 
традиції 

сприйняття 
підприємства 
як «великої 
сім’ї», визна-
ння соці-
альної ролі 
бізнесу

недовіра до 
представни-
ків бізнесу, 
протистав-
лення інтер-
есів бізнесу і 
суспільства

ключові заці-
кавлені сто-
рони

акціонери, 
споживачі, 
ЗМІ, місцеві 
громади, 
мало-забез-
печені

споживачі, 
працівники, 
держава, 
громадські 
організації

споживачі, 
ділові парт-
нери, проф-
спілки, ЗМІ

працівники, 
споживачі, 
місцеві гро-
мади

органи дер-
жавної та міс-
цевої влади, 
профспілки

Джерело: узагальнено за даними [2; 3; 4; 6]
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мування/модифікації/розвитку національної 
моделі СВБ (рис. 2).

Виокремлення ключових чинників форму-
вання національних моделей СВБ (соціально-
культурні особливості та традиції, вплив зацікав-
лених сторін, економічна політика на макрорівні, 
доступність відповідних ресурсів, наявність 
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Керівники та власники 
підприємств – суб’єкт СВБ  
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актори зовніш

нього середовищ
а (політичні, 

економічні, соціальні, екологічні, конкурентні, 
науково-технічні, галузеві, між

народні)  

Ініціатор СВБ  

Бізнес Органи влади Громадськість 

Державна політика розвитку СВБ: мета, завдання, типи та принципи 

Інструменти державної політики розвитку СВБ  

адміністративні економічні соціально-психологічні 

Домінуючі форми реалізації проектів СВБ  

проекти в рамках соціального партнерства влади, 
бізнесу, інститутів громадянського суспільства  

самостійні та спільні проекти бізнес-
структур 

Конкретні вигоди та переваги СВБ у місцевих умовах 

для бізнесу для влади для суспільства 

Пріоритетні сфери реалізації проектів СВБ  

економічна трудова екологічна філантропічна споживча 

сприятливого середовища для соціальних інвес-
тицій) дає змогу сформулювати методи впливу 
на їхній стан, тобто перспективні способи фор-
мування/модифікації моделі СВБ, зокрема:

– розвиток ділової культури та етики під-
приємництва через національну систему біз-
нес-освіти;

Рис. 2. Механізм формування національної моделі СВБ
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– формування суспільного запиту на 
СВБ, використання системи дієвих стимулів 
та санкцій у податковому та господарському 
законодавстві;

– розвиток національної інфраструктури 
СВБ (її організаційного, фінансового, інфор-
маційно-методичного забезпечення);

– підтримка (посилення суспільної влади) 
певних груп зацікавлених сторін у результаті 
законодавчого розширення їхніх прав (розви-
ток інститутів громадянського суспільства);

– налагодження міжсекторальної співп-
раці у СВБ (державно-приватне партнерство, 
бі- та трипартизм).

Висновки з цього дослідження. Фор-
мування національної моделі СВБ – це не 
копіювання успішних зарубіжних зразків 
поведінки. Використання найкращого світо-
вого досвіду в кожній країні має об’єктивно 
поєднуватися з урахуванням місцевих тра-
дицій, менталітету, особливостей запитів 
місцевих стейкхолдерів до бізнесу. Основний 
інструмент формування ефективної моделі 
СВБ – відкритий діалог усіх зацікавлених 
сторін, соціальне партнерство та поширення 
знань про СВБ, зважена державна політика 
розвитку підприємництва.

Предмет подальших наукових досліджень 
у даній сфері:

– рівень сформованості, сучасний стан 
та напрям еволюції вітчизняної моделі СВБ; 
ключові чинники, що сприяють/перешкоджа-
ють її становленню; доцільність та пріоритет-
ний інструментарій державного управління 
процесом розвитку СВБ (законодавче регу-
лювання, стратегічне планування, інстру-
менти «м’якої сили»);

– виявлення найбільш придатної до адап-
тації у вітчизняних умовах серед усталених 
моделей СВБ, обґрунтування можливості та 
масштабів запозичення зарубіжного досвіду 
побудови відносин бізнесу і громадянського 
суспільства;

– проблеми модифікації корпоративних 
стратегій у сфері СВБ: іноземних компаній та 
спільних підприємств на українському ринку, а 
також вітчизняних підприємств за умов виходу 
на світовий ринок (ЄС, США, країн Азії тощо);

– перспективи регіональної уніфікації прак-
тики СВБ (зокрема, в об’єднаннях типу ЄС, 
НАФТА, ЛАД, ШОС, АСЕАН тощо) чи глобаль-
ного зближення вимог до СВБ (як результат 
поширення стандартів управління та звітності з 
СВБ ISO 26000, GRI 3.1, AA 1000, SA 8000 тощо).
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Злиття та поглинання як метод досягнення  
стратегічних цілей страхових ТНК

Лазнева І.О.
кандидат історичних наук,

доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
Запорізького національного технічного університету

Оскільки страхові компанії прагнуть забезпечити прибуткове зростання, злиття та поглинання стають все 
більш важливим елементом загальної стратегії. Страхові компанії розуміють, що ринки страхування швидко 
змінюються. Отже, вони визнають, що органічне зростання само по собі не забезпечить той тип перетворень, 
який їм потрібен для процвітання у майбутньому. Не дивно, що процеси злиття та поглинання в галузі стра-
хування стають все більш актуальними, що у майбутньому відобразиться укладанням великої кількості угод. 
У статті проаналізовані показники та рушійні фактори процесів злиття та поглинання страхових компаній на 
ринках США та Великобританії за останній рік. 

Ключові слова: страхування, злиття та поглинання, ЗтаП, консолідація, страхова компанія, страхова 
ТНК, транснаціоналізація страхового бізнесу. 

Лазневая И.А. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
СТРАХОВЫХ ТНК

Поскольку страховщики стремятся обеспечить прибыльный рост, слияния и поглощения становятся все 
более важным элементом общей стратегии. Страховые компании понимают, что рынки страхования быстро 
меняются. Следовательно, они признают, что естественный рост сам по себе не обеспечит тот тип преобра-
зований, который им нужен для процветания в будущем. Неудивительно, что процессы слияния и поглоще-
ния в области страхования становятся все более актуальными, что в будущем проявится заключением боль-
шого количества сделок. В статье проанализированы показатели и движущие факторы процессов слияния и 
поглощения страховых компаний на рынках США и Великобритании за последний год.

Ключевые слова: страхование, слияния и поглощения, СиП, консолидация, страховая компания, страхо-
вая ТНК, транснационализация страхового бизнеса.

Lazneva I.O. MERGERS AND ACQUISITIONS AS A METHOD FOR ACHIEVING OF INSURANCE TNC 
STRATEGIC GOALS 

As insurers seek to generate profitable growth, mergers and acquisitions are becoming an increasingly important 
element of the overall strategy. Insurers know their markets are rapidly changing. So they recognize that organic 
growth alone will not deliver the type of transformation they need to thrive in the future. Not surprisingly, M&A is once 
again high on the insurance agenda. We expect to see plenty of deal activity in the years ahead. The article analyzes 
the indicators and drivers of M&A insurance companies in the US and UK markets over the past year.

Keywords: insurance, mergers and acquisitions, M&A, consolidation, insurance company, insurance TNC, 
transnationalization of insurance business.

Постановка проблеми. Глобалізація 
страхових відносин, під якою розуміється 
процес формування єдиного світового стра-
хового простору за допомогою транскор-
донного руху мобільних фінансових коштів і 
страхових послуг на базі використання новіт-
ніх технологій, охоплює все більшу кількість 
країн. Глобалізація страхового ринку і лібера-
лізація процесів руху капіталів перетворюють 
транснаціоналізацію страхового бізнесу в 
реальну конкурентну перевагу. Глобалізація 
страхового сектору світової економіки, що 
виявляється в уніфікації страхового бізнесу, 
примушує страхові компанії об'єднувати капі-

тали й урізноманітнити сфери діяльності з 
метою залучення та утримання клієнтів і 
збільшення доходів. Подальша глобалізація 
страхового сектору пов'язана з удоскона-
ленням інформаційних технологій, що засто-
совуються, активізацією процесів злиття та 
поглинання страхового бізнесу, створенням 
великих страхових компаній і транснаціона-
лізацією страхового ринку. У результаті угод 
злиття та поглинання формуються страхові 
транснаціональні компанії. Страхові ТНК 
займають провідні позиції в списку лідерів і 
є нині ринковими структурами, що розвива-
ються найбільш ефективно.
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З переходом до ринкових відносин Україна 
активно включилася в глобалізаційні процеси. 
Формування національного ринку страхових 
послуг і перспективи його інтегрування в світо-
вий страховий ринок визначають актуальність 
теми дослідження і пояснюють необхідність 
вивчення й узагальнення світового досвіду 
в цій галузі. У посткризовий період україн-
ські страхові компанії опинилися в ситуації 
гострої нестачі вільних фінансових ресурсів, 
що є основним фактором процесу злиття та 
поглинання. Отже, об'єднання з більш досвід-
ченими партнерами стало однією з найваж-
ливіших умов виживання для національних 
страхових організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми розвитку світового страхового 
ринку, ролі страхових ТНК на ньому, проце-
сів злиття та поглинання страхових компа-
ній досліджувалися в декількох напрямках: з 
погляду економіки, фінансів, практики страху-
вання та інвестиційної діяльності. Серед росій-
ських та українських науковців слід зазначити 
В.О. Бєлоусову, Н.С. Ульянову, Р.М. Раба-
данова, Ю.О. Тарасову, Д.А. Єндовицького, 
В.Є. Соболєву, К.В. Щиборщ, П.В. Логінова, 
Д. Расшивалова Д. та інших. У зарубіжній 
літературі можна виділити праці таких авто-
рів, як М. Альбера, М. Вайєр, Д. Бланд, 
К. Пфайффер, Д.Д. Хемптон, Д. Хенесі та 
інші. Д.А. Єндовицький, В.Є. Соболева у своїй 
праці висвітлюють теоретичні положення угод 
злиття та поглинання, а також розкривають 
практичні аспекти оцінки вартості компаній 
і фінансування угод із придбання з ураху-
ванням специфіки кожного етапу [1]. У своїй 
праці К.В. Щиборщ та П.В. Логінова розгляда-
ють базові теоретичні аспекти подібних угод з 
урахуванням їх актуальності для російського 
страхового ринку [2]. У статті Д. Расшивалова 
обґрунтовуються чинники поглиблення інтер-
націоналізації страхової діяльності у формі 
злиттів та поглинань з огляду на потенцій-
ний вплив процесів ЗтаП на страховий ринок 
України [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відзначаючи наяв-
ність досить значних досліджень із проблем 
ТНК і визнаючи безсумнівний внесок у роз-
роблення проблем страхування, не можна не 
відзначити недостатнє опрацювання питань, 
пов'язаних із сучасними тенденціями процесу 
злиття та поглинання страхових компаній, які 
властиві певній ситуації на світовому ринку, 
змінюються з часом і, як наслідок, залиша-
ються вивченими недостатньо.

Формулювання цілей статті. Виходячи 
з актуальності дослідження, метою статті є 
визначення основних мотивацій злиття та 
поглинання в галузі страхування та аналіз 
сучасних показників та рушійних факторів 
процесів злиття та поглинання страхових 
компаній на ринках США та Великобританії за 
останній рік.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ринок страхування характеризується 
інтеграційними процесами, що є наслідком 
лібералізації торгівлі страховими послугами, 
укрупнення і зростаючої капіталізації страхо-
вих компаній, усунення бар'єрів для інозем-
них страховиків і підвищення їх концентрації, 
темпів зростання окремих видів страхування, 
поліпшення якості традиційних послуг, впро-
вадження нових страхових продуктів. Такі 
тенденції посилюють конкуренцію і супрово-
джуються експансією і поглинанням страхо-
вого бізнесу в країнах, що розвиваються. 

Економіка кожної країни стає все більш 
транснаціональною, що забезпечує доступ на 
велику кількість страхових ринків, з широким 
охопленням країн, що є об'єктами інвесту-
вання. Визначальною тенденцією стає об'єд-
нання страхових компаній за допомогою угод 
про технологічне партнерство, створення 
об'єднань найбільших страхових компаній з 
великою капіталізацією і активами.

Тенденції розвитку світового ринку стра-
хових послуг полягають у його глобалізації, в 
появі страхових ТНК, а також великих транс-
національних фінансових груп, що інтегру-
ють страховий, банківський та промисловий 
капітал. Результатом трансформації суб'єктів 
страхового ринку є формування великих 
транснаціональних страхових компаній, 
активи яких порівнянні з активами найбіль-
ших в світі ТНК, що діють у сфері виробни-
цтва та інформаційних послуг. 

Незалежно від їх категорії чи структури, 
всі злиття та поглинання мають одну спільну 
мету – створювати синергію, що робить вар-
тість об'єднаних компаній більшою, ніж сума 
цих двох частин. Успіх злиття та поглинання 
залежить від того, чи досягнута ця синергія.

Синергія має форму покращення доходів 
та економії коштів. Злившись, компанії споді-
ваються скористатися таким:

Стати більшими. Багато компаній вико-
ристовують ЗтаП, щоб зрости у розмірі і пере-
могти своїх конкурентів. Подвоєння розмірів 
компанії через природне зростання може три-
вати роками, але може бути досягнуто наба-
гато швидше через злиття та поглинання.
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Попереджена конкуренція. Є дуже потуж-
ною мотивацією для злиття та поглинання й 
основною причиною, чому діяльність зі злиття 
та поглинання відбувається в певні цикли. 
Прагнення залучити компанію з привабли-
вим портфелем активів до того, як це зробить 
суперник, як правило, приводить до подаль-
шої присутності компанії на привабливих сві-
тових ринках. 

Домінування. Компанії також укладають 
угоди зі злиття та поглинання, щоб домінувати 
у своєму секторі. Однак, оскільки поєднання 
двох гігантів могло би привести до потенцій-
ної монополії, така операція повинна переві-
рятися з боку антимонопольних та регулятор-
них органів.

Податкові пільги. Компанії також вико-
ристовують ЗтаП для податкових цілей, хоча 
це може бути неявним мотивом. Наприклад, 
оскільки США мають найвищу ставку податку 
на прибуток у світі, деякі з найвідоміших аме-
риканських компаній вдаються до корпора-
тивних «інверсій». Ця методика передбачає 
придбання американською компанією мен-
шого іноземного конкурента і переміщення 
податкової бази об'єднаного суб'єкта за кор-
дон до податкової юрисдикції з нижчою став-
кою оподаткування, щоб суттєво зменшити 
податкове навантаження.

Скорочення персоналу. Як відомо кож-
ному працівнику, злиття, як правило, означає 
втрату роботи. Зазначимо про всі заощаджені 
кошти від зменшення кількості співробітників 
із бухгалтерського, маркетингового та інших 
відділів.

Економія масштабу. Більша за розмірами 
компанія, що розміщує замовлення, може 
заощадити більше на витратах. Злиття також 
приводить до покращення купівельної спро-
можності для придбання обладнання – під 
час розміщення великих замовлень компанії 
мають можливість узгоджувати ціни зі своїми 
постачальниками.

Отримання доступу до нових технологій. 
Щоб залишатися конкурентоспроможними, 
компаніям потрібно впроваджувати нові тех-
нологічні розробки та їх бізнес-додатки. Купу-
ючи меншу компанію з унікальними техно-
логіями, велика компанія може зберегти або 
розвинути конкурентну перевагу.

Поліпшення охоплення ринку та при-
сутності в галузі. Компанії купують компа-
нії для отримання доступу на нові ринки та 
збільшення своїх доходів. Злиття також може 
покращити позицію компанії в інвестиційній 
спільноті: більші компанії часто мають більше 

можливостей для залучення капіталу, ніж 
менші [4].

Процеси злиття та поглинання страхових 
компаній, зокрема, зумовлені такими факто-
рами:

– необхідністю протистояння жорсткій кон-
куренції на національних і світових страхових 
ринках, що зумовлена появою величезного 
числа страхових організацій;

– необхідністю скорочення витрат на 
ведення справи;

– потребою в збільшенні обсягів страхової 
премії шляхом захоплення в результаті злиття 
додаткової частки ринку;

– потребою в збільшенні власної капіталі-
зації з метою прийняття на страхування вели-
ких ризиків;

– можливістю розширення географії діяль-
ності страхової організації і проникнення на 
нові ринки страхових послуг, що також сприяє 
диверсифікації ризиків і стабілізації страхо-
вого портфеля;

– зацікавленістю перестраховиків у при-
дбанні бізнесу по прямому страхуванню для 
зміцнення своїх позицій на ринку страхових 
послуг.

Задля висвітлення ключових тенденцій 
процесів злиття та поглинання пропонується 
дослідити сучасну ситуацію з угодами ЗтаП 
на страхових ринках США та Великобританії, 
що є одними з найстаріших у світі. 

Аналіз досліджень аналітичних агентств 
показує, що у 2017 році в США діяльність зі 
злиття та поглинання страхових компаній 
розпочалася повільно, але набула швидко-
сті у другій половині року. Дійсно, кількість 
угод страховиків, оголошених протягом дру-
гої половини 2017 року, значно зросла – на 
50% більше, ніж за перше півріччя. Зростання 
кількості брокерських операцій становило 
25%. Оголошено сім угод на суму мінімум 
1 млрд дол. кожна – така сама кількість, як і за 
весь 2016 рік. Сукупні обсяги страхових угод 
та їх вартість скоротилися проти 2016 року на 
13 та 32% відповідно. Це було результатом 
меншого числа великих угод, обсяг яких досяг 
порогу у розмірі 5 млрд дол. [5, с. 1].

Слід зазначити, що у 2016 та 2017 роках 
спостерігалося розширення індустрії ЗтаП, 
що зумовлює наявність позитивного серед-
овища для укладання угод у 2018 році. 
Про це свідчать і такі фактори, як: високий 
рівень впевненості інвесторів і споживачів; 
синхронне покращення економіки США та 
інших країн світу; фіксація на законодав-
чому рівні податкової реформи в США; рух 
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процентних ставок у правильному напрямі; 
високий рівень наявного капіталу. І хоча 
джерела невизначеності залишаються, 
вони зараз не перешкоджають активності з 
ЗтаП у матеріальному плані. З огляду на ці 
обставини очікується, що обсяг та вартість 
угод у 2018 році буде значною мірою відпо-
відати показникам 2016–2017 років. Хоча 
у 2018 році і не очікується будь-яких при-
голомшливих пропозицій, експерти перед-
бачають укладання численних дрібних 
угод (від 1 до 3 млрд дол.), а також появу 
декількох пропозицій у розмірі 5 млрд дол. 
і вище, оскільки страхові компанії прагнуть 
використовувати вигоду від ЗтаП для досяг-
нення своїх стратегічних цілей.

Невизначеність інвесторів, що була викли-
кана ситуацією до та після виборів 2016 року, 
суттєво стримувала процеси ЗтаП в пер-
шій половині 2017 року, оскільки страховики 
чекали, яка буде політична та економічна 
ситуація під управлінням Трампа та Конгресу 
під керівництвом республіканців. Поліпшення 
цін на акції страховиків, а також дефіцит 
інформації щодо цілей придбання були додат-
ковими факторами, які могли би послабити 
ринок злиття та поглинання.

Липень 2017 року виявився помітною точ-
кою перевертання, що позначилася приско-
ренням темпів ЗтаП. Незважаючи на зрос-
тання показників у другому півріччі, кількість 
угод андеррайтерів зменшилася на 13% 
(з 97 до 84) порівняно з 2016 роком. Сукупна 
вартість угод зменшилася ще на 32% (з 21,7 до 
14,8 млрд дол.). Середня вартість угоди збіль-
шилася на 11%, з 380 млн дол. у 2016 році 
до 422 млн дол. у 2017 році (табл. 1). Обсяг 
операцій із брокерських угод встановив новий 
рекорд у 537 зафіксованих операцій та 53% 
збільшення середньої вартості угоди. Сукупна 
вартість угод брокерів зменшилася через 
меншу кількість операцій на суму 1 млрд дол. 
і вище порівняно з 2016 роком [5, с. 2].

З погляду сукупної вартості та обсягів ЗтаП 
у страхуванні показники 2017 року в осно-
вному відповідали показникам більшості 
років із моменту фінансової кризи, за винят-
ком 2015 року. Більшість операцій у 2017 році 
мали невеликі обсяги, при цьому лише дві з 
них перевищили значення в 2,5 млрд дол. 
Однією з найбільших угод року стало при-
дбання USI Insurance Services приватною 
компанією KKR та канадським пенсійним 
фондом Caisse de dépôt et placement du 
Québec за 4,3 млрд дол. Інші важливі угоди 
включали придбання Assurant The Warranty 
Group за 2,5 млрд дол., придбання компа-
нією CF Corporation Fidelity & Guaranty Life 
за 1,8 млрд дол., а також придбання канад-
ською компанією Intact Financial Corporation 
американської страхової компанії OneBeacon 
Insurance Group на суму 1,7 млрд дол. Крім 
цього, у першому місяці 2018 року було ого-
лошено дві угоди – AIG оголосив про при-
дбання Validus Holdings Ltd. за 5,56 млрд дол. 
та Lincoln Financial Group оголосив про при-
дбання бостонської Liberty Life Assurance 
Company на суму близько 3,3 млрд дол. від 
Liberty Mutual [5, с. 2]. 

Серед факторів та тенденцій, що так чи 
інакше впливали на процеси ЗтаП у 2017 році, 
слід зазначити такі:

– Послаблення впевненості інвесторів на 
початку року під впливом зростання неви-
значеності. Відсутність чіткості щодо напряму 
регуляторних змін, тривала невизначеність 
навколо податкової реформи та реформи з 
охорони здоров'я, глобальних геополітичних 
перетворень та загального неспокою щодо 
наслідків результатів виборів у листопаді 
2016 року щодо економічної, фіскальної та 
монетарної політики зробили страхові компа-
нії більш обережними щодо участі в ЗтаП про-
тягом першої половини 2017 року.

– Пасивність іноземних покупців, зокрема 
китайських. Незважаючи на те, що китайські 

Таблиця 1
Обсяги угод злиття та поглинання у страховому секторі США у 2016–2017 рр.

Кількість угод Сукупна вартість угод, 
млрд дол.

Середня вартість угоди,
млн дол.

2016 2017 % 2016 2017 % 2016 2017 %
Страховики 97 84 –13 21,7 14,8 –32 380 422 11
  L&H 27 31 15 4,1 6,6 61 291 505 74
  P&C 70 53 –24 17,6 8,2 –53 409 372 –9
Брокери 457 537 18 7,3 5,4 –26 127 194 53
Загалом 554 621 12 29,0 20,2 –30

Джерело: складено автором на основі [5].
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компанії залишалися активними покупцями 
в 2017 році, через серйозну перевірку з боку 
американських та китайських регуляторів про-
цес укладання угод став більш складним, ніж 
у попередні роки, і така ситуація, ймовірно, 
зберігатиметься в 2018 році.

– Виникнення нових форм інституційного 
капіталу. Незалежні інвестиційні та пенсійні 
фонди, що мають суттєво меншу вартість капі-
талу, почали робити свою присутність поміт-
ною на страховому ринку США як покупці. 

– Виникнення нового типу неконтрольо-
ваних інвесторів. Багаті індивідуальні інвес-
тори, приватні компанії та компанії з венчур-
ним капіталом, працюючи індивідуально або 
як консорціум-інвестор, виступали як бажані 
постачальники капіталу, але без необхідності 
здійснювати оперативний контроль за цільо-
вим призначенням.

– Поліпшення ефективності глобального 
розміщення капіталу. Що стосується стра-
хування та суміжних галузей, то низька при-
бутковість у глобальному масштабі разом із 
широкою доступністю інформації та покра-
щеними засобами, спрямованими на мак-
симально широке використання капіталу в 
глобальному масштабі, змусили його мати 
«лінивий» капітал на балансі. 

– Інвестиції в цифрові технології в стра-
хуванні. Страхові компанії, приватний сектор 
та венчурні фонди продовжували стратегію 
інвестування в цифрові технології, основною 
метою якої було підвищення продуктивності 
основного бізнесу.

– Страхові компанії були загалом більш 
оцінені в 2017 році, ніж у 2016 році. 

2017 рік став трансформаційним для стра-
хового ринку Великобританії, адже в секторі 
страхування життя та ризикового страхування 
переважали процеси злиття та поглинання.

Угоди були спричинені дешевим фінансу-
ванням, зростанням важливості масштабу, 
необхідністю майбутнього захисту від тех-
нологічних викликів, регуляторного тиску та 
бажанням великих компаній досягти глобаль-
ного рівня.

У межах підгалузей страхування ця кар-
тина набагато нюансована, але ринкові ана-
літики очікують, що подібна тенденція продо-
вжуватиметься до 2019 року.

Ринок страхування життя мав помітну 
активність після впровадження директив 
Solvency II, що змусило багато компаній пере-
осмислити області, в яких вони працюють. Під 
Solvency II ануїтети та продукти, що обіцяють 
гарантовані прибутки, стали менш приємними 

для страховиків, оскільки нові правила вима-
гали, щоб вони мали значні кошти на покриття 
ризиків відповідальності.

Деякі компанії вирішили переосмислити 
свої бізнес-моделі та реінвестувати доходи 
в оновлені корпоративні структури та нові 
сфери бізнесу.

У лютому 2018 року Standard Life Aberdeen 
об’єднала весь свій бізнес зі страхування 
життя з Phoenix Group, уклавши угоду на 
3,24 млрд фунтів стерлінгів. У результаті угоди 
компанія отримала 2,3 млрд фунтів стерлін-
гів готівкою та 19,9% акцій Phoenix Group. 
Компанія Standard Life Aberdeen заявила, 
що рішення переорієнтувати бізнес означає, 
що він може працювати зі «значно нижчими 
вимогами до капіталу» [6].

На думку Девіда Петрі, керівника відділу 
корпоративних фінансів Інституту дипломо-
ваних бухгалтерів Англії та Уельсу, директиви 
Solvency II змусили деяких усталених грав-
ців переорієнтуватися на те, що вони хочуть 
робити. Як наслідок, вони продали значні 
частки своїх страхових портфелів, щоб змен-
шити певну кількість ризику та звільнити капі-
тал для інвестування в нові можливості [6].

У секторі ризикових видів страхування між-
народні компанії прагнули забезпечити собі 
присутність на ринку лондонського Lloyds, 
оскільки світові ціни на страхування знахо-
дилися під певним тиском та спостерігалося 
незначне зростання обсягів.

Ринок Lloyds є глобальним центром стра-
хування спеціальних ризиків у таких галузях, 
як авіаційне, морське страхування та теро-
ризм. Глобальні страховики визнають важли-
вість присутності на ньому.

У сучасній ситуації крупні страховики 
намагаються укласти велику угоду, що дасть 
їм змогу знизити ефективність витрат, ути-
лізувати капітал та увійти в пов'язані з ними 
області, що мають більш довгострокові пер-
спективи.

У жовтні 2017 року Axis Capital підтвер-
дила придбання страхової компанії Novae, 
що є учасником ринку Lloyds. Потім у січні 
2018 року AIG анонсувала придбання Validus, 
власника синдикату Lloyds, за 5,56 млрд дол. 
У березні 2018 року французький страховий 
гігант сповістив про привласнення XL Group 
за 15,3 млрд дол [6].

Аналітики прогнозують подальшу актив-
ність у сфері злиття та поглинання в декіль-
кох підгалузях страхового ринку у 2018 році, 
зокрема в європейському секторі страхування 
життя. Останні кілька років спостерігається 
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збільшений інтерес до страхування з боку 
державних та пенсійних фондів, крім цього, 
на страховому ринку помітна активність фон-
дів приватного капіталу.

На думку аналітиків, спостерігачі ринку, що 
бажають визначити потенційні угоди, повинні 
шукати фірми з показниками уразливості, що 
можуть включати зниження прибутковості, 
часту зміну керівних посадових осіб, зменше-
ний рівень зростання.

Що стосується глобального страхового 
ринку, слід зазначити, що у 2017 році була 
зареєстрована найменша кількість угод, почи-
наючи з 2010 року, але сукупна вартість угод 
дещо зросла порівняно з 2016 роком, пере-
важно внаслідок збільшення кількості угод 
вартістю понад 1 млрд дол. Основні показ-
ники 2017 року порівняно з 2016 виглядають 
таким чином: 4-відсоткове зростання загаль-
ної вартості угод, 3-відсоткове зниження 
загального обсягу угод, 16 угод вартістю 
понад 1 млрд дол [7, с. 2].

Значна кількість великих страховиків 
здійснила оптимізацію страхового порт-
феля. Серед великих угод було відчуження 
Hartford Financial його американського філі-
алу зі страхування життя та ануїтетів Talcott 
Resolution. Придбання компанією Fintech 
Yunfeng бізнесу MassMutual у Гонконгу є 
завчасним показником збільшення техноло-
гічних інвестицій у сектор. Поточна транс-
формація галузі продовжує бути потенцій-
ним драйвером консолідації. Придбання 
Intact Financial Corporation американської 
страхової компанії “OneBeacon Insurance 
Group” відображає поточну консолідацію для 
досягнення більшої масштабності. Рік зафік-
сував значне збільшення частки угод, в яких 
брав участь приватний акціонерний капітал. 
Придбання USI Insurance Services приват-
ною компанією KKR та канадським пенсій-
ним фондом Caisse de dépôt et placement 
du Québec була найбільшою транзакцією за 
участі приватного капіталу у секторі почи-
наючи з 2013 року [7, с. 2]. На відміну від 
цього, 2017 рік демонструє зменшення між-
регіональних потоків капіталу із суттєвим 
зниженням вартості угод від азіатських учас-
ників у Європу чи США порівняно з попе-
редніми роками. Це частково підтверджує 

наслідки посилення діяльності регулятора в 
Китаї щодо ЗтаП поза межами країни у поєд-
нанні з посиленою перевіркою нестандарт-
них придбань.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, для страхової галузі необхідність 
пошуку нових можливостей для сталого та 
прибуткового зростання стала обов'язковою. 
Технологія забезпечує безпрецедентне розу-
міння масштабу бізнесу, створюються нові 
ринки та сегменти, формуються нові позиції 
щодо цінностей клієнта. Лідери страхування 
визнають, що тепер вони мають можливість 
інноваційного перетворення своїх компа-
ній для досягнення стабільних конкурентних 
переваг у майбутньому.

Проте страховики визнають, що вони не 
можуть досягти цих цілей за допомогою зви-
чайних стратегій зростання. Вони використо-
вують злиття та поглинання, партнерство та 
ініціативи корпоративного венчурного капі-
талу як критичний шлях до досягнення своїх 
стратегічних цілей трансформації та іннова-
цій. І протягом найближчих років слід розра-
ховувати на прискорення цієї еволюції з ура-
хуванням стратегій злиття та поглинання та 
інноваційних ініціатив.

Аналіз аналітичних доповідей експертів 
страхового ринку свідчить про те, що успіш-
ними страховими організаціями майбутнього 
будуть ті, які вже зараз замислюються за 
межі традиційних ЗтаП для укладання транс-
формаційних угод, що задовольняють як 
потреби клієнтської бази, так і вимоги акціо-
нерів та інвесторів щодо стратегічного розмі-
щення капіталу з метою підвищення вартості 
підприємства.

Отже, щоб зрозуміти цінність своїх угод, 
страховикам потрібно переосмислити свій 
підхід та свої можливості, розробити комп-
лексну основу для оцінки стратегічної при-
датності, встановити довгострокові синер-
гії та розробити плани інтеграції, створити  
чіткий шлях до перетворення шляхом ціліс-
ного дизайнерського мислення, прискорити 
інновації. 

Це середовище нових угод та останні тен-
денції у сфері ЗтаП та інноваційних стратегіях 
за успішного застосування зможуть приско-
рити еволюцію світової індустрії страхування.
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У статті розглядається проблема нерівності через призму глобалізаційних процесів. Метою дослідження 
є діагностика соціально-економічної нерівності у різних країнах та регіонах світу в умовах глобального роз-
витку. Виявлено, що глобальний економічний розвиток в історичному контексті спричинив формування нової 
соціально-економічної і господарської культури у менш розвинутих регіонах світу – транспериферію (країни, 
які стали на шлях трансформації своєї соціально-економічної системи та прагнуть перейти на новий, вищий 
щабель розвитку). Аргументовано, що глобалізація змінила світову архітектоніку та розмежувала країни за 
рівнем розвитку на центр, транспериферію, напівпериферію та периферію. Доведено, що нерівність цілком 
органічно вписалася у потік глобалізаційних процесів як іманентна ознака глобального економічного розвитку. 
Результати дослідження свідчать про те, що з 1980 року дотепер нерівність у світі має зростаючий тренд за 
різними критеріями оцінки, незважаючи на зростання добробуту майже в усіх країнах. Глобальний розвиток 
може сприяти скороченню економічної нерівності між країнами світу за рахунок активізації процесів інтеграції 
на основі технологічного прогресу.

Ключові слова: глобальний розвиток, моделі розвитку, соціально-економічна нерівність, доходи населен-
ня, транспериферія, децильний коефіцієнт, індекс Джині.

Опалько В.В. ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКОГО НЕРАВЕНСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
В статье рассматриваются проблемы неравенства через призму глобализационных процессов. Целью 

исследования является диагностика социально-экономического неравенства в разных странах и регионах 
мира в условиях глобального развития. Обобщены стадии и модели глобального экономического развития 
в историческом контексте. Выявлена зона формирования новой социально-экономической и хозяйственной 
культуры в менее развитых регионах мира – транспериферия (страны, которые стали на путь трансформа-
ции своей социально-экономической системы и стремятся перейти на новый, более высокий уровень разви-
тия). Аргументировано, что глобализация изменила мировую архитектонику и разделила страны по уровню 
развития на центр, транспериферию, полупериферию и периферию. В ходе исследования подтверждено, 
что неравенство является закономерностью глобализационных процессов и имманентным побудительным 
мотивом глобального экономического развития. Представленные результаты исследования свидетельству-
ют о том, что с 1980 года по настоящее время неравенство в мире имеет возрастающий тренд по разным 
критериям оценки, несмотря на рост благосостояния почти во всех странах. Глобальное развитие может спо-
собствовать сокращению экономического неравенства между странами мира за счет активизации процессов 
интеграции на основе технологического прогресса.

Ключевые слова: глобальное развитие, модели развития, социально-экономическое неравенство, до-
ходы населения, транспериферия, децильный коэффициент, индекс Джини.

Оpalko V.V. DIAGNOSIS OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY IN THE GLOBAL DIMENSION
The article deals with the problems of inequality through the prism of globalization processes. The objective of 

this study is the analysis social and economic inequalities in different countries and regions of the world under the 
conditions of global development. The stages and models of global economic development in a historical context 
are generalized. The zone of formation of a new socio-economic and economic culture in less developed regions 
of the world is revealed. Trans-Periphery – there are countries that have embarked on the path of transforming its 
socio-economic system. They are trying to move to a new higher level of development. It is argued that globalization 
has changed the world architecture of development and divided the countries according to the level of development 
into a center (core), trans-Рeriphery, semi-periphery and periphery. It is confirmed that inequality is a regularity of 
the processes of globalization and an immanent stimulus for global economic development. In general, from 1980 to 
the present time, there is a rising trend inequality in the worldwide and the gap between the richest and the poorest 
countries still remains to be still high. Global development can contribute to reducing economic disparity among the 
countries of the worldwide through intensification of the processes of integration based on technological progress.

Keywords: global development, development models, socio-economic inequality, population incomes, trans-Рe-
riphery, decile indicator, Gini index. 
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«Сучасна нерівність – результат  
не стільки зовнішньої експансії західного світу, 

скільки його внутрішнього прогресу»
В.Л. Іноземцев, 2003 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На початку ХХІ ст. відбулися сут-
тєві зміни у сучасному глобалізованому світі. 
Сучасний глобальний розвиток пов'язаний 
із процесом формування єдиного світового 
простору, якісного переформатування регі-
ональних соціально-економічних систем на 
основі спільних інтересів заради досягнення 
соціальної справедливості та економічної рів-
ності. Попри це поглиблюється розрив у рів-
нях соціально-економічного розвитку країн, 
зростає нерівність у доходах практично у всіх 
регіонах світу, але різними темпами. Різниця 
у нерівності доходів розглядається як частина 
процесу розвитку глобалізації у сукупності 
змін інших детермінантів розвитку, що акту-
алізує дослідження проблеми соціально-еко-
номічної нерівності в умовах глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематика теоретичних і приклад-
них аспектів дослідження нерівності в умовах 
глобального розвитку здійснювалася різними 
міжнародними організаціями, досліджува-
лася відомими зарубіжними і вітчизняними 
вченими, зокрема Б. Мілановичем [1], В. Іно-
земцевим [2], Н. Діденком, А. Дудніковим [3], 
Ю. Норбергом [4], А. Колотом, О. Герасименко 
[5] та ін. Вченими зроблено вагомий внесок у 
дослідження окресленої проблематики, проте 
необхідно зазначити, що наявність нерівності 
у сучасному світі як іманентної ознаки функці-
онування сучасної глобалізації залишається 
недостатньо дослідженим напрямом сучасної 
економіки, оскільки нерівність являє собою 
багатоаспектну та багаторівневу категорію. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є діагностика соціально-економічної 
нерівності у різних країнах та регіонах світу в 
умовах глобального розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Глобальний розвиток характери-
зується постійними змінами від простого до 
складного. Загальна тенденція глобального 
розвитку полягає у тому, що протягом минулих 
століть (XIX і XX ст.) усе більше країн прагнуло 
перейти від доіндустріального економічного 
укладу до індустріального (Р. Арон, Дж. Мілль, 
Е. Дюркгейм та ін.) а у ХХІ ст. – до постіндустрі-
ального розвитку (Д. Белл, З. Бжезинський, 
Р. Гароді, К. Кеністон, О. Тофлер, А. Турен та 
ін.). З погляду сучасної наукової картини світу, 

концепція глобалізації охоплює переважно 
два основних напрями еволюції: першому 
притаманні лінійність економічного розвитку і 
прогресу, усталеність, передбачуваність, дру-
гому, сучасному етапу властиві: циклічність, 
нерівномірність, поляризація, дивергенція, 
гетерохронность, нестабільність, асиметрія, 
диспропорції, флуктуації та інші процеси еко-
номічного поступу (Н. Діденко, А. Дудніков, 
С. Малков, А. Герасименко та інші [3; 5; 6]).

Розгортання сучасного глобального еконо-
мічного розвитку можна представити еконо-
мічними моделями різного ступеня зрілості: 
«центр – периферія» (Дж. Фрідман, А. Френк 
[7; 8]), «світ-економіки» за І. Валлерстайном і 
Ф. Броделем [9; 10], перехідні, напівперифе-
рійні економіки та інші соціально-економічні 
системи.

Відповідно до моделі розвитку світової еко-
номіки «центр – периферія» вважається, що 
промислово розвинені країни – це центр сучас-
ного економічного розвитку, а країни, що роз-
виваються, їх ще називають країнами третього 
світу, є периферією промислового економічного 
розвитку (Дж. Фрідман, А. Френк, І. Валлер-
стайн, Д. Белл [7–9]). Ці дві групи країн – центр 
і периферія – взаємопозв'язані, взаємозалежні, 
між ними встановлюються як прямі, так і опо-
середковані зв'язки. Пізніше І. Валлерстайн [9]) 
вводить поняття напівпериферії. За сучасною 
трактовкою Н. Діденка, А. Дуднікова, А. Крав-
ченка [3; 11], напівпериферія – це країни так 
званого другого світу, що займають проміжну 
позицію між центром (ядром) і периферією, 
розвиток яких є досить високим, проте вони 
не підходять під рівень центра, але переросли 
периферію. Кількість країн, які належать до 
напівпериферії, за різними дослідженнями різ-
ниться. Значну роль у появі країн напівперифе-
рії відіграла глобалізація.

Таким чином, світова система трансформу-
валася у глобальну модель «центр – напівпе-
риферія – периферія». Основними показни-
ками розвитку для визначення приналежності 
країн до певної групи стали досягнення нау-
ково-технічного прогресу, рівень розвитку 
людського потенціалу (ІРЛП), розмір доходів 
(ВВП) на душу населення, витрати на освіту, 
охорону здоров’я та ін. Відобразимо стадії, 
моделі глобального розвитку та відповідний 
розподіл країн (табл. 1).

Отже, за даними таблиці чітко видно, що 
глобалізація змінила світову архітектоніку 
розвитку, економічний світоустрій та розмеж-
увала країни за рівнем розвитку. Глобальний 
економічний розвиток в історичному контек-
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Таблиця 1
Геоекономічна матриця стадій глобального розвитку

Критерії 
розвитку Стадії, ознаки, моделі глобального розвитку

За домінуванням 
технологічних 

укладів
Доіндуст-
ріальна Індустріальна Постіндустріальна

Рівень розвитку І Перехід  
від I до II ІІ Перехід  

від II до III ІІІ

ВВП на 
одну особу, 
дол. США1

Низький Нижче 
середнього

Вище 
середнього Високий З них 

надвисокий 

< 995 996–3895 3896– 
12 055 >12056 >50000

Кількість країн 
(усього – 218) 34 47 56 81 13

ІРЛП Низький Середній Високий Дуже високий 
<0,54 0,55–0,699 0,7–0,8 >0,80

Кількість країн 
(усього 188) 41 42 54 51

Соціально-
економічний 

розвиток2

Нові ринки та країни, що розвиваються Розвинуті країни
З них, країни з перехідною 

економікою,  
28 країн

З них високо-
розвинуті, 

7 країн
Кількість країн, 
(усього 193)2 154 39

Зони розвитку 
(на основі 
передових 
технологій)

Периферія
Трансформаційні 

економіки
(транспериферія)

Напівпериферія Центр
(ядро)

Країни ІІІ світу Країни ІІ світу Країни І світу
Кількість країн, 
усереднені дані 73–90 28–34 13–36 1–24

Характеристика 
економічного 

розвитку, 
політичний 

вплив

І-й рівень ІІ-й рівень ІІІ-й рівень 

Асиметричний характер 
розподілу первинних ресурсів

Диспропорції у 
технологічному, 
економічному, 

фінансовому розвитку

Диференціація 
за рівнем 

геополітичного 
впливу

1 Класифікація Світового банку [12] 
2 Класифікація МВФ, ВВП за паритетом купівельної спроможності [13]

Джерело: сформовано автором на підставі [3; 9-14]

сті спричинив формування нової соціально-
економічної і господарської культури у менш 
розвинутих регіонах світу, виокремивши 
транспериферію – країни, які стали на шлях 
трансформації своєї соціально-економічної 
системи та прагнуть перейти на новий, вищий 
щабель розвитку.

Формування транспериферії пов’язано 
з глобальними (локальними) структурними 
переходами, які викликані потужними тех-
нологічними зрушеннями, структурними 
трансформаціями економічної системи, роз-
ширенням ресурсної бази і технічними мож-
ливостями робочої сили, які прискорюють 
економічний і культурний розвиток. Нерівність 
цілком органічно вписалася у потік глобаліза-

ційних процесів, а поділ світу на центр, тран-
спериферію, напівпериферію і периферію 
можна вважати іманентною ознакою глобаль-
ного розвитку. 

Міжнародні організації Світовий банк, 
ООН, «Оксфам» та інші у своїх звітах відміча-
ють, що протягом останніх двох десятиліть у 
світі спостерігається істотне зростання добро-
буту, особливо у розвинутих країнах, проте в 
десятках країнах доходи на душу населення 
у різних групах за доходами знижувалися або 
залишалися незмінними [12; 15]. 

Якщо на початку XIX століття середні 
доходи у розрахунку на душу населення у 
розвиненому світі перевершували показники 
країн, що нині належать до країн, що розви-
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ваються, у1,5–3 рази, а в середині ХХ ст. – у 
7–9 разів [2], то наявний в наші дні розрив 
становить близько 100 разів [1]. Чим викли-
кано наростання розриву (нерівності) насе-
лення периферійних регіонів, спробуємо 
дослідити, проаналізувавши нерівність у гло-
бальному вимірі.

У межах нашого дослідження ми розгляда-
ємо нерівність як нерівний доступ до ресурсів, 
доходів, капіталів, багатства та непропорцій-
ний перерозподіл цих ресурсів (багатства) на 
користь правлячої верхівки на різних рівнях. 

Нерівність у доходах сильно відрізняється 
в різних регіонах світу. За даними «Звіту про 
нерівність у світі, 2018» [16], нерівність у 
багатьох країнах за останні 30 років зросла 
значною мірою внаслідок технологічних та 
інноваційних змін. Уряди в усьому світі тепер 
спрямовують зусилля і ресурси на забезпе-
чення більш інклюзивного економічного зрос-
тання. Щодо поточної майнової нерівності 
Credit Suisse розробила схему ранжирування, 
засновану на частці багатства, що належить 
найбагатшим 10% населення в цій країні. За 
цим показником в останні десятиліття нерів-
ність доходів зросла майже у всіх країнах, але 
з різною швидкістю, що пов’язано з різною 
соціально-економічною політикою країн. 

З 1980 року нерівність доходів найбіль-
шими темпами зростала в Північній Америці, 
Китаї, Індії та Росії, у Європі зростала помірно. 
У 2016 році частка національного доходу, яка 

припадає на 10% осіб з найвищими доходами 
(верхній дециль за рівнем доходів), становила 
37% в Європі, 41% у Китаї, 46% у Росії, 47% 
у Північній Америці (США і Канада) і близько 
55% в Африці на південь від Сахари, Бразилії 
та Індії. На Близькому Сході спостерігається 
найвищий рівень нерівності за децильним 
показником і становить 61% національного 
доходу (рис. 1). 

За даними міжнародної організації 
«Оксфам», нерівність у світі останніми 
роками зростає швидкими темпами. У Звіті 
за 2017 рік було відмічено, що 82% створе-
ного у 2017 році багатства отримали лише 1% 
населення планети. 42 топ-багатії світу воло-
діють такими самими статками як 3,7 млрд 
найбідніших людей [17]. Водночас прибутки 
найбіднішої частини населення світу не 
зросли. «Бум мільярдерів – це не ознака про-
цвітання, а симптом слабшання економічної 
системи», – зазначає виконавчий директор 
Oxfam International Вінні Бьяніма [17, с. 3]. 
Наявні статистичні дані демонструють ско-
рочення кількості мільярдерів-надбагатіїв у 
світі, зростання їхніх статків та частки їхніх 
доходів у відсотках до ВВП. Для порівняння, 
ще у 2010 році багатство, яким сумарно 
володіла верхня за доходами половина люд-
ства, концентрувалося в руках 388 осіб, а в 
2015 році таким же багатством володіло вже 
62 особи, у 2017 – 42 особи (Oxfam Briefing 
Paper, 2017 [17]).

Рис. 1. Частка доходів 10% найбагатших людей у національному доході  
у різних країнах та регіонах світу, 1980–2016 рр.

Джерело: сформовано автором за даними [16]
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Зростання нерівності у світі було нерів-
номірним. Частка доходів 1% найбагатшого 
населення за рівнем доходів має хвильовий 
характер, зросла з 16% у 1980 році до 22% 
після 2000 року, потім знизилася до 20% у 
2016 році. Частка, яка припадає на нижні 50% 
за рівнем доходів, коливалася у межах 9% 
після 1980 року і несуттєво зросла (до 10%) у 
2016 році (рис. 2). 

Зростаюча нерівність усе більше 
пов’язана з концентрацією доходів і статків 
на верхніх щаблях, а саме у населення, яке 
належить до багатих і надбагатих [5, с. 32]. 
Проте фактично у ХХІ ст. відбулася зміна 
тенденції, що домінувала більшу частину 
XX ст.: з 2000 р. рівень глобальної нерів-
ності скорочується, це є результатом кон-
вергенції економік країн, що розвиваються, 
особливо Китаю та Індії, з іншим світом. 
Коливання глобальної нерівності у ХХІ ст. 
зумовлені скороченням середнього рівня 
нерівності в доходах між країнами, тоді як 
нерівність у кожній конкретній країні продо-
вжувала зростати. 

Доходи найбіднішої половини світового 
населення значно збільшилися завдяки 
високим темпам зростання в Азії (особливо 
в Китаї та Індії). Проте, зважаючи на високий 
рівень нерівності всередині кожної країни, з 
1980 року на 1% найбагатших людей у світі 
припала вдвічі більша частка зростання, 
ніж на 50% найбідніших [16]. При цьому 
зростання доходів глобального середнього 
класу (що включає в себе всі 90% найбід-
ніших груп за рівнем доходу в ЄС і в США) 
було незначним.

Б. Миланович зазначає, що глобальна 
нерівність змінюється циклічно слідом за 
війнами й епідеміями, технологічними рево-
люціями, змінами у доступі до освіти і пере-
розподілі доходів. Недавнє зростання нерів-
ності на Заході було викликано технологічною 
революцією, так само як промислова рево-
люція збільшила нерівність 150 років тому 
[1]. Проте, хоча нерівність всередині країн 
зросла, між країнами вона помітно знизилася, 
оскільки доходи середнього класу в Китаї 
та Індії наблизилися до доходів середнього 
класу розвинутих країн. 

Класичним показником виміру нерівності 
вважається індекс Джині (економічний показ-
ник рівня розподілу нерівності). Він розгля-
дає розподіл доходів чи багатства націй, де 
0 – повна рівність, 100 – загальна нерівність. 
Загалом розподіл нерівності у світі за цим 
показником збігається з наведеними даними 
про нерівність у регіональному розрізі та в 
окремо узятих країнах (рис. 3). 

За останніми даними щодо нерівності за 
показником «індекс Джині», ЮАР, Намібія 
та Гаїті є одними з найбільш нерівних країн 
з погляду розподілу доходів, тоді як Україна, 
Словенія та Норвегія належать до найбільш 
рівних у світі країн. У континентальній Європі 
спостерігається тенденція щодо зниження 
коефіцієнта Джині до значень у діапазоні 
0,25–0,30, у США цей показник коливається 
близько позначки 0,40.

Високий рівень нерівності зменшує мож-
ливості людей, країн розвиватися, поглиблює 
економічні та політичні бар'єри і позбавляє 
суспільства потенціалу для довгострокового 

Рис. 2. Динаміка нерівності у світі на основі частки 1%  
найбагатшого населення та 50% населення із найнижчими доходами 

Джерело: сформовано за даними [16; 17]
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розвитку. Отже, коли збільшується нерів-
ність, зменшуються можливості розвиватися, 
і не має значення, якого рівня нерівності це 
торкається: індивідуального, національного 
чи глобального.

Соціально-економічна нерівність також 
пов’язана з нерівномірним розподілом капі-
талу, який може знаходитися в руках як при-
ватних осіб, так і держави. Багатство або 
накопичений капітал є вагомим визначаль-
ним фактором рівня розвитку в усе більш 
нерівному світі. Після 1980 року майже в 
усіх країнах, розвинутих та у тих, що розви-
ваються, здійснювалося масштабне пере-
тікання власності від державного сектору у 
приватний. Національне багатство багатьох 
країн істотно збільшилося, проте державне 
майно у розвинутих країнах тепер знахо-
диться на негативному рівні або близькому 
до нуля [16]. Таке становище, очевидно, 
обмежує можливості держав боротися з 
нерівністю і, зрозуміло, значно впливає на 
майнову нерівність серед приватних осіб, 
з чим пов’язане нагромадження капіталу в 
окремих осіб. Зростаюча нерівність у доходах 
і масштабне перетікання державного майна 
в приватні руки, що мало місце в останні 
сорок років, привело до посилення майнової 
нерівності між приватним капіталом. 

Посилення нерівності у різноманітних її 
формах та проявах у глобальному вимірі з 
80-х років ХХ століття, зростання асиметрії, 

диспропорцій у розвитку є загрозою сталому 
глобальному розвитку та економічній без-
пеці національних економік. Основою сучас-
них форм нерівності є неоднакова участь 
окремих груп населення та окремих країн у 
розгортанні технологічної революції, це під-
тверджує той факт, що проблема нерівності 
зумовлена технічним прогресом цивілізації. 
Сучасна глобалізація не провокує нерівності 
між центром і периферією, а лише розповсю-
джує у світовому господарстві дію іманентних 
механізмів поглиблення нерівності в межах 
цивілізації. При цьому розвинуті країни мають 
у своєму розпорядженні істотні ресурси, що 
дозволяють пом'якшити наслідки майнової 
поляризації суспільства, а у найменш розви-
нутих країнах такі механізми майже відсутні, 
і це приводить до загострення проблеми. 
Такі дослідники, як В. Іноземцев, С. Малков, 
Ю. Норберг, А. Коротаєв, [1; 4; 6; 19], пропо-
нують вирішити проблему нерівності повно-
цінним підключенням периферії до глобалі-
заційного процесу на основі технологізації та 
поглиблення спеціалізації країн. Прикладами 
такого розвитку можуть бути Китай та Індія, 
які змогли за досить короткий час успішно 
інтегруватися у світову промислово-фінан-
сову систему та адаптуватися до глобаліза-
ційного соціально-економічного простору. 
Ці країни суттєво вплинули у ХХ ст. на зміну 
глобальної нерівності через велику чисель-
ність населення та частку у світовому доході. 

 
Рис. 3. Індекс Джині, 2017

Джерело: [18]
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У 1970-х роках Китай і Індія мали приблизно 
однаковий ВВП на душу населення, а їхнє від-
ставання від США було найбільшим (почина-
ючи від 1800-х років). З 1950-х рр. і до серед-
ини 1970-х рр. ВВП на душу населення США 
перевищував показник Китаю приблизно у 
20 разів. У 2010 рр. це перевищення вже було 
менш ніж 4 рази [5, с. 34]. Китай та Індія вхо-
дять у топ-п’ятірку країн за розміром ВВП. 

Об'єктивні процеси глобалізації по-різному 
впливають на країни з різним рівнем розви-
тку, що представляють центр світового госпо-
дарства (розвинуті країни), напівпериферію, 
транспериферію і периферію (нові ринки, кра-
їни з перехідною економікою і країни, що роз-
виваються). Глобалізація посилює економічні 
зв'язки між країнами і підвищує їх спеціаліза-
цію та технологізацію у міжнародному поділі 
праці. Із посиленням глобалізації спеціаліза-
ція буде неухильно зростати на основі актив-
ного впровадження технологічних досягнень. 

А. Коротаєвим було висунуто припущення 
про те, що за певних умов «периферія» може 
наздоганяти «центр» за рахунок дифузії роз-
роблених в «центрі» технологій (що реально 
здійснюється разом із дифузією капіталу) [19]. 
Дифузія технологій і капіталу від центру до 
периферії стає можливою за умови отримання 
економічної вигоди для центру (пов'язаної зі 
зменшенням витрат) і для периферії за наяв-
ності досить освіченого персоналу. 

Таким чином, освіта і технології є рушій-
ними факторами скорочення нерівності у 
світі. Дійсно, це може бути для периферійних 
суспільств панацеєю скорочення розриву між 
напівпериферією та центром. Проте насправді 
імплементація нових технологій – повільний 
процес, це зумовлено обмежувальними чинни-
ками правового, економічного та соціального 
характеру (OECD 2016 [20, с. 3]). Скорочення 
нерівності на основі впровадження інновацій 
та досягнень науково-технічного прогресу для 

прискорення розвитку та покращення рівня 
життя людей можливе за ефективного вико-
ристання ресурсів та справедливого перероз-
поділу доходів на користь більшості, а не при-
вілейованих осіб, що потребує кардинальної 
зміни логіки розвитку. 

Висновки дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Сучасна соціально-
економічна нерівність у глобальному вимірі – 
це віддзеркалення сучасного світу в економіч-
ному, соціальному та політичному аспектах 
в умовах нестабільності, нелінійності, дис-
пропорційності та асиметрії глобального 
розвитку, що трансформується швидкими 
темпами. Глобалізація змінила світову архі-
тектоніку розвитку та розмежувала країни за 
рівнем розвитку на центр, транспериферію, 
напівпериферію і периферію. Глобальний 
економічний розвиток іманентно спричинив 
формування нової соціально-економічної і 
господарської культури у менш розвинутих 
регіонах світу, виокремивши трансперифе-
рію – країни, які стали на шлях трансформації 
своєї соціально-економічної системи та праг-
нуть перейти на новий, вищий щабель розви-
тку. Глобальний розвиток може сприяти зни-
женню економічної нерівності між країнами 
світу за рахунок активізації процесів інтеграції 
на основі технологічного прогресу. Позитив-
ним фактором можна вважати те, що країни, 
периферії поступово переходять з групи ізо-
льованих країн (квазідержав) у групу країн, 
що трансформують економіку (трансперифе-
рія) та глобалізуються у світове господарство 
на основі економіко-технологічного поступу 
(напівпериферія). Цей перехід супроводжу-
ється покращенням зовнішньоторговельної 
спеціалізації країн, припливом прямих інозем-
них інвестицій, нових технологій. У підсумку 
країни, що розвиваються, підвищують темпи 
свого зростання і починають наздоганяти роз-
винуті країни за рівнем розвитку.
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В статье рассматриваются вопросы влияния логистики на окружающую среду, понятия устойчивого раз-

вития, устойчивой логистики. Стратегия устойчивой логистики позволяет уменьшить негативное влияние биз-
неса на экологию и смягчить социальные и экологические последствия логистических операций. Отдельно 
разбираются такие категории, как «загрязнение воздуха», «загрязнение воды», «шум», «вибрация», «упако-
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Saiensus M.A. LOGISTICS AS A COMPONENT OF STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The article discusses the impact of logistics on the environment. The concept of sustainable development, sus-

tainable logistics. Sustainable logistics strategies can reduce the negative impact of business on the environment 
and mitigate the social and environmental consequences of logistics operations. Separate knowledge of such cate-
gories as air pollution, water pollution, noise, vibration, packaging waste.

Keywords: logistics, ecology, environmental impact, air pollution, water pollution, noise, vibration, packaging 
waste.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Логістика містить бізнес-процеси, які 
планують, організовують, реалізують і контр-
олюють матеріальний потік продуктів, това-
рів і відповідний інформаційний і фінансовий 
потік між точками виробництва і точками спо-
живання. 

Логістичні бізнес-процеси охоплюють опе-
рації з транспортування, складування та 
інвентаризації по всьому ланцюжку поста-
чання. Логістичні рішення передусім зумов-
лені мінімізацією витрат, максимізацією при-
бутковості або досягненням цілей оптимізації 
обслуговування клієнтів. 

Оскільки сучасний бізнес до своїх бізнес-
цілей додав мету соціальної відповідальності, 
то спостерігається підвищений інтерес компа-
ній до пом'якшення екологічних і соціальних 
наслідків своєї діяльності, зокрема пов'язаних 
із логістикою. Розвитку концепції спільної від-
повідальності послужили такі чинники:

1. кризові явища в енергетичних і сиро-
винних галузях діяльності, що вимагає підви-

щення енергоефективності та застосування 
технологій і систем бережливого виробництва;

2. формування етичних засад ведення біз-
несу, відкритість бізнесу базуються на єдиних 
правилах, стандартах і нормах, закріплених у 
міжнародних кодексах;

3. поява організованого руху за охорону 
навколишнього середовища, екологічні 
аспекти діяльності стають пріоритетними;

4. формування нових поведінкових трен-
дів, основними з яких є орієнтація на здоро-
вий спосіб життя, що трансформує поведінку 
споживача і визначає його вибір на користь 
придбання товарів і послуг, що відповідають 
вимогам екологічної безпеки;

5. підвищення значущості впливу навко-
лишнього середовища на якість життя спожи-
вачів і стійкість підприємств під час реалізації 
діяльності.

Загальноприйняте в світі поняття Sustain-
ability (стале виробництво/логістика/продук-
ція) має на увазі оптимальне використання 
обмежених ресурсів і використання екологічно 
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чистих природо-, енерго- і ресурсозберігаю-
чих технологій на всіх стадіях життєвого циклу, 
включаючи видобуток і переробку сировини, 
мінімізацію та знищення відходів, створення 
екологічно безпечної продукції.

Новий фокус, заснований на принципах 
стратегії сталої логістики, дає можливість 
зменшити негативний вплив бізнесу на еко-
логію і пом'якшити соціальні та екологічні 
наслідки логістичних операцій. Принципи 
«сталої» логістики пропагує й Європейська 
логістична асоціація, яка щорічно проводить 
європейський рейтинг логістичних проектів [1]. 

Для цього необхідно, щоб транспортні 
компанії скоротили викиди парникових газів 
від своїх транспортних засобів, менеджери 
розподільних центрів зосередилися на стра-
тегіях скорочення відходів і енергоспожи-
вання, а продукти перероблялися вдруге для 
збільшення рециркуляції та повторного вико-
ристання, що потребують різних підходів до 
планування логістичної стратегії та стратегії 
управління запасів. Необхідно визнати той 
факт, що нині негативний вплив логістичних 
зусиль проявляється у тому, що:

– будівництво об'єктів логістичної інфра-
структури супроводжується масовим пору-
шенням екосистем;

– застосування застарілих методів організа-
ції логістичних процесів сприяє забрудненню 
повітря, води і ґрунту шкідливими викидами;

– застосування транспортних засобів, які 
не відповідають сучасним вимогам, надає 
шумові та вібраційні впливи і т. д.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Логістика має значний потенціал для здій-
снення екологічного контролю транспортних 
систем, процесів утилізації продукції (пово-
ротна, або реверсивна, логістика), викорис-
товуваних пакувальних матеріалів, мініміза-
ції забруднення, реалізації процесів енерго- і 
ресурсозбереження.

Інтерес до цієї проблеми зріс, і якщо з 
1990 по 1996 р. було опубліковано лише три 
наукових статті, які досліджують логістичний 
потенціал у вирішенні екологічних проблем, 
то зараз в європейських країнах уже можна 
спостерігати досвід успішного впровадження 
методів «зеленої логістики», зокрема під час 
організації транспортних потоків і схем утилі-
зації та переробки відходів. 

Поштовхом до цього стало видання у 
1992 р. Радою з логістичного менеджменту 
США монографії Дж. Стока Reverse Logistics. 
Низка авторів у своїх роботах використовує 
терміни «екологічна» або «зелена логістика», 

вкладаючи у ці поняття певний економічний 
сенс. Аналіз наукової літератури показав, 
що у цілому сформувалося переважно одно-
значне розуміння сутності стійкої логістики, 
визначилися принципи і система показників 
екологічного ефекту логістичної діяльності, 
що свідчить про становлення і розвиток кон-
цепції «сталої» логістики. 

Великий внесок у її розвиток зробили 
І.Н. Омельченко, А.А. Александров, А.Е. Бром, 
О.В. Бєлова, які запропонували деталізо-
вану систему логістичних показників стійкості 
виробничого процесу: енергоспоживання; 
матеріаломісткість продукції; споживання вод-
них ресурсів; ступінь екологічності продукції; 
рівень переробки відходів (твердих, рідких, 
атмосферних); економічний ефект від упро-
вадження концепції сталого ресурсозберіга-
ючого розвитку; соціальний ефект інвестицій 
у розвиток працівників організації [1]. Новим 
трендом у логістиці стає більша увага до 
зовнішніх витрат, пов'язаних зі змінами клі-
мату, забрудненням повітря, води і ґрунту для 
досягнення стійкого балансу між економікою 
та навколишнім середовищем.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Застосування ресурсозберігаючих 
технологій у логістиці дає змогу скоротити 
запаси матеріалів на 40–60%, прискорити 
оборотність оборотних коштів на 20–40%, 
скоротити транспортні витрати на 7–20%, зни-
зити витрати на вантажно-розвантажувальні і 
складські роботи на 15–30% [2]. 

У багатьох європейських країнах уже з 
середини 90-х років минулого століття саме 
постачальник або споживач несе відповідаль-
ність за повернення й ліквідацію упаковки, від-
ходів і надмірно виробленого продукту, а також 
за заподіяну шкоду навколишньому серед-
овищу. Крім того, у багатьох країнах правові 
норми змушують виробників та постачальни-
ків відповідати зрослої відповідальністю за 
товар після його продажу і в процесі надання 
післяпродажної сервісної підтримки [3]. 

Пом'якшення екологічних витрат у логістич-
ній діяльності передбачає скорочення спожи-
вання невідновлюваних джерел енергії, вики-
дів в атмосферу парникових газів і відходів. Ці 
зусилля можуть бути технологічними, такими 
як заміна транспортних засобів із дизель-
ного палива на гібридні або заміна карто-
нної коробки на поворотну тару. Інші стратегії 
повинні охоплювати більш ефективні способи 
планування і здійснення руху товарів, такі як 
збільшення використання вантажівок за збе-
реження контрольованих рівнів запасів або 
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використання способів транспортування, які 
мають більш низькі викиди парникових газів. 
Великі бізнес-екологічні цілі, такі як збіль-
шення реверсної логістичної діяльності для 
відновлення і повторного використання біль-
шої кількості відходів і повернень продуктів. 

Згідно з оцінками Міжнародного енергетич-
ного агентства [4], на транспорт у цілому при-
падає 19% світового споживання енергії та 
23% викидів вуглекислого газу (CO2). Згідно 
з політичними і технологічним тенденціям, 
ці показники зростуть на 50% до 2030 р. і від 
80% до 130% до 2050 р. порівняно з 2007 р. 

Очікується, що в транспортному секторі 
найбільш швидкими темпами буде зрос-
тати вантажний транспорт. На рис. 1 пред-
ставлена загальна оцінка викидів CO2 у 
вантажних перевезеннях і логістичних опе-
раціях. Близько 90% цих викидів припадає 
на транспорт. 

Забруднення. Забруднення – це вве-
дення твердих, рідких або газоподібних речо-
вин у систему, яке може мати несприятливі 
наслідки для людини або природної екосис-
теми. У разі логістики і транспортування най-
більш важливі екологічні наслідки пов'язані із 
забрудненням повітря і води, що виникають 
під час експлуатації вантажних автомобілів, 
літаків, локомотивів і суден. На відміну від 
викидів парникових газів, які мають глобальні 
наслідки, наслідки забруднення, як правило, 
локальні для міст, портів, торгових коридорів 
або вантажних коридорів, хоча забруднюючі 

речовини також можуть переміщатися на 
великі відстані і мати глобальні наслідки.

Забруднення повітря. Використання 
двигунів внутрішнього згоряння у вантажних 
автомобілях, літаках, суднах і локомотивних 
двигунах, які перевозять вантажі, є основним 
джерелом забруднення повітря. Існує шість 
загальних забруднювачів повітря, також зва-
них «критеріями забруднюючих речовин» 
під час спалювання: забруднення частинок 
(часто зване твердими частинками), озоновий 
шар, окис вуглецю, оксиди сірки, оксиди азоту 
і свинець [6].

• Наземний озон не виділяється безпосе-
редньо в повітря, але він створюється хіміч-
ними реакціями між оксидами азоту (NOx) і 
летючими органічними сполуками в присут-
ності сонячного світла.

• Тверді частинки являють собою суміш 
надзвичайно дрібних частинок і крапель 
рідини. Cкладається з низки компонентів, 
включаючи кислоти (такі як нітрати і суль-
фати), органічні хімікати, метали та частки 
ґрунту або пилу. Розмір частинок безпосеред-
ньо пов'язаний з їх потенціалом для виник-
нення проблем зі здоров'ям. У нормативних 
документах EPA основна увага приділяється 
частинкам розміром 10 мкм (PM10) у діаметрі 
або менше, оскільки вони зазвичай проходять 
через горло і ніс і входять у легені.

• Окис вуглецю (СО) – безбарвний газ без 
запаху, що випускається процесами горіння. 
На національному рівні, особливо в міських 

Рис. 1. Оцінка обсягів викидів у сфері логістики
Джерело: побудовано автором за [5, с. 1– 41]
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районах, велика частина викидів CO в атмос-
ферне повітря надходить від транспортних 
операцій (як пасажирських, так і вантажних). 
СО може викликати шкідливі наслідки для 
здоров'я, зменшуючи доставку кисню до орга-
нів тіла (наприклад, серце і мозок) і тканини. 
На надзвичайно високих рівнях СО може при-
звести до смерті.

• Оксиди азоту (NOx) – це сімейство з семи 
з'єднань, з яких NO2 є найбільш поширеною 
формою. Близько 50% усіх NOx надходять від 
пересувних джерел, включаючи автомобілі, 
вантажні автомобілі і судна [7]. Вони гене-
руються під час процесу згоряння двигунів 
залежно від співвідношення палива і кисню. 
Крім того, NOx пов'язані з низкою несприят-
ливих впливів на дихальну систему. Кількість 
NOx можна контролювати декількома спо-
собами: дизайном двигуна, регулюванням 
умісту кисню і палива, підтриманням опти-
мальних рівнів температури в двигуні, зміною 
типів палива або додаванням каталітичного 
нейтралізатора. Всі ці дії впливають на еко-
номію палива, іноді позитивну або негативну, 
і вони дуже залежать від індивідуальних кон-
фігурацій двигунів [7].

• Оксиди сірки, або SOx, являють собою 
високореактівні гази, з яких двоокис сірки 
(SO2) є найбільш поширеною формою під 
час транспортування. SOx пов'язаний із низ-
кою несприятливих впливів на дихальну сис-
тему. Найбільші джерела викидів SOx похо-
дять від спалювання викопного палива на 
електростанціях (73%) та інших промисло-
вих об'єктах (20%). Менші джерела викидів 
SOx включають промислові процеси, такі як 
витяг металу з руди і спалювання палива з 
високим умістом сірки за допомогою локомо-
тивів, великих суден і позашляхового облад-
нання. Хоча морські перевезення являють 
собою невелику частку глобальних викидів 
SOx, викиди, як правило, накопичуються в 
більш високих концентраціях поблизу пор-
тів, а потім відправляються в сусідні населені 

пункти. Викиди SOx усе частіше регулюються 
в Європі й є частиною основних сфер мор-
ської галузі у цілому [8].

• Свинець є природним елементом, який 
може завдати шкоди людям у разі попадання 
в організм або вдихання. Отруєння свинцем 
особливо шкідливо для неврологічного роз-
витку дітей. Основні джерела викидів свинцю 
історично були з палива в автомобілях на 
дорозі й промислових джерел. 

У результаті зусиль США й ЄС щодо скоро-
чення виробництва бензину в автомобільній 
промисловості викиди свинцю з транспорт-
ного сектору різко скоротилися (на 95%) у 
період між 1980 і 1999 рр., а рівень свинцю 
в повітрі знизився на 94% у період із 1980 по 
1999 р. Основними джерелами викидів свинцю 
в атмосферу сьогодні є руда і метали, а також 
поршневі двигуни, що працюють на етілірова-
ному авіаційному бензині [9].

Надійні глобальні показники недоступні, 
але Європейське агентство з навколишнього 
середовища вважає, що міжнародне пере-
везення становить 16% викидів SOx, 15% 
викидів NOx. Автомобільний транспорт (як 
пасажирський, так і вантажний) становить 
32% викидів NOx. Авіація переважно сприяє 
викидам NOx (5%), тоді як залізні дороги 
мають незначні викиди порівняно з іншими 
джерелами.

Рівні забруднення повітря, створювані дви-
гунами, значною мірою залежать від техно-
логії двигуна транспортного засобу, а також 
від умов експлуатації, таких як швидкість, 
геометрія дороги, швидкість вітру і висота. 
У табл. 1 порівнюються норми викидів дизель-
ного надпотужного транспортного засобу. 
Викиди СОx не змінюються за швидкістю, але 
викиди NOx значно збільшуються за більш 
високих швидкостей.

Важливим є компроміс між викидами пар-
никових газів, паливною економічністю і 
вартістю. На рисунку показаний загальний 
прогрес, досягнутий у законодавстві: стійке 

Таблиця 1 
Коефіцієнти викидів (грамів на милю) для важких дизельних вантажівок

Швидкість (миль/год.)
Коефіцієнти викидів (грамів на милю)

NO x SO x PM 10

35 14,76 0,576 1,527
40 15,16 0,576 1,527
45 16,12 0,576 1,527
50 17,77 0,576 1,527
55 20,29 0,576 1,527

Джерело: складено за [9]
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скорочення відносини NOx до викидів CO2. 
Хоча дизельне паливо значно скоротило 
абсолютні викиди CO2 і вважається «більш 
зеленої» альтернативою, вони не покращи-
лися з тією ж швидкістю скорочення викидів 
NOx порівняно з бензином.

Забруднення води. Забруднення води 
відбувається під час транспортування з чоти-
рьох основних причин: викид нафти і хімічних 
речовин за допомогою випадкових розливів і 
експлуатаційних скидів; виділення біоцидів із 
токсичних хімічних речовин, що використову-
ються проти обростаючих фарб; оцінки впливу 
цих хімічних речовин відсутні; скидання від-
ходів, таких як сміття і стічні води; передача 
інвазивних водних видів через баластну воду.

На кораблі і малі судна припадає понад 
40% забруднення морського дна, тоді як при-
бережні об'єкти, включаючи діяльність портів, 
додають ще 9,2% забруднення. Зусилля, зро-
блені для скорочення обсягу цього забруд-
нення, стосуються більш досконалих техноло-
гій і екологічно безпечних операцій. З огляду 
на економічне і політичне значення водного 
транспортування (90% світової торгівлі), 
це транспорт міжнародного судноплавства 
[8]. Багатомільйонна діяльність є основною 
стратегією боротьби із забрудненням води. 
Конвенція, підписана в 1973 р., залишається 
найважливішим документом міжнародного 
договору, що стосується запобігання забруд-
ненню судами нафтою; шкідливими рідкими 
речовинами, що перевозяться навалом; шкід-
ливими речовинами, які переносяться морем 
в упакованому вигляді; стічними водами; сміт-
тям; а також запобігання забрудненню пові-
тря із суден.

Шум і вібрація. Створення прийнятних 
рівнів шуму полягає у тому, щоб уникнути 
втрати слуху у людей протягом усього їхнього 
життя, а також для забезпечення комфорт-
ного середовища для роботи і відпочинку. 
У 1974 р. [6; 7] визначено, що 24-годинний 
рівень впливу 70 децибел (дБ) повинен бути 
порогом, який запобіжить будь-якій втраті 
слуху протягом усього життя. Рівні 55 дБ на 
відкритому повітрі і 45 дБ у приміщенні вва-
жалися прийнятними для нормальної актив-
ності. Ці рівні не є піковими, але становлять 
8–24 години. Рівень шуму, пов'язаний із ван-
тажними перевезеннями (трафік – 70 дБ, 
потяги – 100 дБ, літаки – 130 дБ), переви-
щує рекомендований пологовій рівень 70 дБ. 
Це обмежує час, протягом якого вантажні 
перевезення повинні бути дозволені поблизу 
сильно населених пунктів. Часто потрібні 

більш суворі правила дотримання рівня 
шуму після 18.00 і до шостої години ранку в 
житлових районах, щоб ще більше знизити 
рівень чутної якості життя.

Пакувальні відходи. Упаковка викорис-
товується для продажу, маркетингу, інформу-
вання, зберігання, захисту, збереження і тран-
спортування продукції. Після використання 
продукту вся упаковка переходить у відходи.

Існує три основних типи упаковки [10]:
• Виготовлена виробником упаковка. Це 

основна упаковка, яка захищає і зберігає 
продукт. Іноді ця упаковка також інформує і 
допомагає продавати продукт, що міститься 
всередині. Коли клієнт вирішує, який продукт 
придбати, упаковка дає змогу залучати клі-
єнта з його дизайном, іміджем і привабливістю 
незалежно від якості і необхідності продукту.

• Транспортна упаковка, або вторинна упа-
ковка. Цей тип упаковки використовується з 
єдиною метою – переміщення продукту. Най-
частіше вона використовується для масового 
транспортування продукту, як правило, у під-
донах, щоб полегшити перенесення зі складу 
на вантажівку або контейнер для перевезення 
по суші, повітрю або морю. Її основна функ-
ція – захистити продукцію від пошкодження 
від елементів або грубої обробки.

• Упаковка для упаковки, або третинна 
упаковка. Використовується переважно для 
об'єднання первинних упаковок разом. Вона 
найбільш часто використовується в індустрії 
роздрібної торгівлі для об'єднання замовлень 
клієнтів в один ящик, щоб полегшити доставку 
через систему виконання.

Логістика і транспортна діяльність безпо-
середньо впливають на проектування, вико-
ристання і видалення вторинної та третин-
ної упаковки. Будь-які непотрібні рівні або 
неадекватно вибрана упаковка є додатковим 
джерелом відходів.

Після введення Директиви Європейського 
Союзу щодо упаковки компанії збільшили 
використання багаторазових контейнерів, 
обладнання з переробки відходів виробничо-
логістичної діяльності, впровадили системи 
управління обігом упаковки [11].

Контейнери та упаковка продуктів станов-
лять 29% від 250 млн. т відходів, виробле-
них у 2010 р. [6]. Приблизно 49% цих відходів 
переробляється (табл. 2), що залишає 51% 
можливості зменшити відходи від викорис-
тання упаковки або переконатися, що вона 
потрапляє в утилізацію.

З урахуванням того, що деякі матері-
али, використовувані для упаковки, не під-
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даються переробці, багато фірм і компаній 
удаються до політики конструктивізму, від-
повідно до якої повинна заздалегідь обумов-
люватися здатність продукту або упаковки 
до утилізації або конкретизуватися частка 
товару, яку можна отримати з матеріалу, що 
переробляється. Споживачі, стаючи більш 
екологічно поінформованим, висувають під-
вищені вимоги до чистоти й якості продуктів 
і послуг, до упакування і транспортування, 
до способів переробки і вторинного вико-
ристання, утилізації. У зв'язку із цим логіс-
тика фокусується на виробництві, утилізації 
відходів, упаковки, транспортуванні і скла-
дуванні продукції організації руху зворотних 
потоків продукції.

Протягом найближчих десятиліть європей-
ські країни прагнуть домогтися 90% утилізації 
використаної упаковки за вагою і 60% утилі-
зації входять до її складу сировинних мате-
ріалів. Для дотримання екологічних норм 
необхідно не тільки модернізувати упаковку 
і створювати нові канали в мережі поставок, 
а й перебудовувати технології виробництва 
продукції з метою мінімізації відходів і підви-
щення їх придатності до операцій рециклінгу, 
що призводить до необхідності планування 
життєвого циклу продукту з урахуванням еко-
логічного складника. Результатом таких про-
цесів є те, що стала логістика має значний 
вплив на діяльність усіх учасників ланцюга 
поставок. Стосовно питань екології це озна-
чає взаємозв'язок між управлінням ланцю-
гами постачання й виробничою діяльністю. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, урахування екологічних норм пове-
дінки вимагає зміни традиційних підходів до 
управління логістичною діяльністю, пере-
орієнтувати підприємства на застосування 
безпечних із погляду навколишнього серед-
овища логістичних технологій, поступаючись 

місцем сталій логістиці. Вимірювання забруд-
нення, шуму, вібрації та відходів є технічними 
і можуть бути оцінені за допомогою спеціалі-
зованого обладнання. Стандарти Європей-
ського Союзу розробляються на основі резуль-
татів випробувань і експериментів, піддаючи 
логістичні технології лабораторним і дорож-
ним випробуванням у стандартних умовах. 
Водіння, погодні умови, місцевість, затори й 
експлуатаційні умови можуть значно змінити 
фактичний вплив вантажних операцій на 
навколишнє середовище. 

Уявляється конструктивним підхід до кла-
сифікації логістичних технологій за двома 
критеріями: стадіями технологічного циклу 
продукту; напрямами впливу на навколишнє 
середовище: економія палива, економія 
води, невідновлюваних природних ресур-
сів (специфічних для виробництва певного 
товару), зменшення або виключення забруд-
нення повітря, води і ґрунту (тверді і рідкі 
відходи).

У результаті формується матриця логіс-
тичних технологій як комбінація стадій життє-
вого циклу продукту і напрямів зусиль щодо 
зменшення антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище. Матричний підхід 
дає змогу максимально ефективно реалізу-
вати принципи сталого розвитку економіки та 
визначити пріоритетні напрями поетапного 
впровадження екологічних технологій у логіс-
тичній діяльності [12, c. 114–122]. 

Реалізація концепції сталої логістики 
пов'язана з ростом витрат, які зумовлені: 
по-перше, необхідністю формування інфра-
структури, що займається поверненням від-
ходів; по-друге, транспортними витратами 
на переміщення зворотних відходів із ринку 
збуту на ринок закупівель; по-третє, зрос-
танням витрат на тару і упаковку продукції. 
У зв'язку із цим завданнями логістики є:

Таблиця 2 
Генерація та відновлення контейнерів і упаковки

Контейнер  
і пакувальні матеріали

Генерація 
відходів  вага, т 

Вага відновлених, 
т 

Відновлення, 
% від генерації

сталь 2,74 1,89 69,0
алюміній 1,90 0,68 35,8
скло 9,36 3,13 33,4
папір і картон 37,68 26,85 71,3
пластики 13,68 1,85 13,5
дерево 9,94 2,30 23,1
інші матеріали 0,34
всього 75,64 36,70 48,5

Джерело: складено за [6]
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1) застосування у виробництві екологічно 
чистих і безпечних матеріалів, а також мінімі-
зація використання сировини й упаковки, що 
підлягали утилізації;

2) використання у процесі виробництва 
природної енергії для мінімізації забруднення 
навколишнього середовища;
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3) максимальне використання відходів 
виробництва як вторинної сировини, повер-
нення й утилізація відходів;

4) застосування нових технологій для вико-
ристання вторинної сировини;

5) забезпечення екологічно безпечних техно-
логій складування та транспортування продукції.
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Постановка проблемы в общем виде. 
Обеспечение продовольственной безопасно-
сти является обязательным условием жизни 
каждого человека и определяет состояние 
развития общества в целом. Данная пробле-
матика является перманентно актуальной 
на протяжении всей истории человечества и 
в зависимости от уровня развития научной 
мысли освещается в рамках существующих 
парадигм и концептуальных подходов науч-
ных школ [1].

Анализ последних исследований и 
публикаций. Современные аспекты форми-
рования продовольственной безопасности 
рассматривают международные организа-
ции (преимущественно ООН, ФАО, ПРООН, 
ЮНИСЕФ, МФСР, ВПП, ВООЗ), региональные 
интеграционные объединения, органы госу-
дарственной власти стран, а также эксперт-
ные группы и коллективы ученых. Теоретико-
прикладные аспекты продовольственной 
безопасности в конце второго десятилетия 
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ХХІ столетия основательно исследовали и 
осветили в своих работах такие ученые, как: 
В.Е. Афонина [1], М.О. Багорка [2], Т.Р. Ерга-
шева, К.Б. Оймахмадова [3], Д.В. Зеркалов [4], 
И.Г. Кириленко, В.Е. Ивченко, В.В. Демьянчук 
[5], Е.Н. Кирилюк [6], К.Б. Козак [7], О.Г. Михай-
ленко [8], П.В. Михайлушкин, А.А. Баранников 
[9], Р.В. Филиппов [10] и др. 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Однако следует отметить, 
что, несмотря на наличие многочисленных 
публикаций, вопрос обеспечения продоволь-
ственной безопасности на глобальном и реги-
ональном уровнях комплексно не решен. Так, 
по состоянию на 2015 г. 795 млн. человек в 
мире страдали от голода и почти 1 млрд. чело-
век находились в условиях крайней нищеты 
[11, с. 8], а в 2016 г. число количество жителей 
планеты, страдающих от хронического недо-
едания, увеличилось до 815 млн. человек 
[12]. Данная ситуация требует дальнейшего 
изучения и разработки научно обоснованных 
регуляторных механизмов.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Целью статьи является 
исследование теоретико-прикладных основ 
формирования продовольственной безопас-
ности. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задания: осве-
щены концептуальные основы обеспечения 
продовольственной безопасности; опреде-
лены факторы, обуславливающие продо-
вольственную безопасность; предложены 
инновационные организационно-экономиче-
ские решения, направленные на улучшение 
состояния глобальной и региональной про-
довольственной безопасности.

Изложение основного материала иссле-
дования. Концептуально категория «без-
опасность» воспринимается в позитивном 
ключе как противоположная категории «опас-
ность». Однако понимание меры «опасно-
сти» или «безопасности» всегда является 
вопросом субъектности, то есть рассматри-
вается и оценивается индивидуально кон-
кретным человеком или группой лиц отно-
сительно себя, других субъектов и явлений 
в рамках определенных условий и времени. 
Таким образом, термин «безопасность» под-
разумевает ситуацию, когда субъект нахо-
дится в оптимальных условиях и защищен от 
действия негативных сил на него, его среду 
жизнедеятельности и используемые ресурсы, 
но может применяться и многозначно (напри-
мер, как абстрактно, так и конкретно, как без-
размерно, так и измеримо, и т. д.).

Рассматривая термин «продовольствен-
ная безопасность», необходимо уточнить 
структуру категории «продовольствие», к 
которой можно отнести: собранную природ-
ную растительную продукцию (например, 
морскую капусту, грибы, ягоды, лесные орехи 
и прочее); добытую природную продукцию 
животного происхождения (рыбу и животные 
морепродукты, дикие животные, яйца диких 
животных и прочее); выращенную расти-
тельную продукцию (в домашних и производ-
ственных условиях); выращенную продукцию 
животного происхождения (в домашних и про-
изводственных условиях); искусственно про-
изведенную продовольственную продукцию 
(например, некоторые виды безалкогольных 
и алкогольных напитков); комбинированную 
продукцию (сочетание вышеприведенных 
компонентов в готовом пищевом продукте). 

Соответственно, широкий ассортимент 
продовольственной продукции вызывает 
необходимость идентификации факторов, 
обуславливающих продовольственную безо-
пасность. На основе исследований С.Э. Сар-
дака [13] авторами предлагается выделить 
две группы глобально влияющих факторов: 
системные и структурные. К системным фак-
торам можно отнести:

• природные (земельные, водные и воз-
душные ресурсы, климат, погодные условия, 
стихийные явления и прочее);

• биологические (состояние субъектов 
онтогенеза: бактерий, животных, растений, 
людей);

• технические (уровень развития НТП, 
доступные знания, базы данных, процедуры 
измерения, техногенные территории, соору-
жения, здания, дороги, технологии, техника и 
прочее);

• экономические (сфера общественных 
отношений по рациональному производ-
ству, обмену, распределению и потреблению 
результатов человеческой деятельности);

• социальные (сфера социальных отно-
шений, формируемая воспитанием, образо-
ванием, культурой, менталитетом, традици-
ями, ритуалами, модой);

• управленческие (формы управления, 
законодательство, стандарты, программы, 
институты, институции, управленческие 
решения субъектов в рамках возможностей 
реализация власти, военные конфликты).

К структурным факторам отнесены:
• угрозы (опасные процессы, явления или 

ситуации, которые вредят или могут принести 
вред и требуют устранения);
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• риски (осознанные условия, которые 
при их возникновении могут нанести вред);

• проблемы (вопросы, явления, объекты, 
которые непонятны, интересны или соз-
дают сложности, а также требуют изучения и 
решения);

• вызовы (стратегические ориентиры, 
сигналы, требования к действиям);

• тенденции (направления развития субъ-
ектов, сил, факторов);

• субъекты (главные движущие силы и 
участники событий). 

Рассмотрев вышеприведенные две 
группы факторов, можно утверждать то, что 
каждый из них может обусловить, с одной 
стороны, безопасность, а с другой – опас-
ность в сферах производства, обмена, рас-
пределения и потребления продовольствия 
как на глобальном, так и на региональ-
ном уровне. То есть опасность возникает в 
случае отклонения от оптимальных усло-
вий обеспечения потребностей человека 
(группы лиц, региона или мира в целом) в 
продовольствии. При этом обозначенное 
отклонение может быть обусловлено влия-
нием неподконтрольных человеку природ-
ных сил, а также антропогенными человече-
скими действиями, когда субъекты начинают 
отклоняться от стандартных, традицион-
ных, формализованных, законных действий 
большинства (то есть действовать более 
активно или более пассивно).

Так, количественная нехватка продоволь-
ствия (например, в силу неурожая, природ-
ных катаклизмов, дороговизны продуктов 
или военных конфликтов) вызывает чувство 
голода и, соответственно, последующее 
истощение, снижение работоспособности, 
отставание в развитии, социальные кон-
фликты и прочие деструкции. В то же время 
переизбыток продовольствия создает пред-
посылки для его чрезмерного потребления 
(что негативно сказывается на здоровье 
человека), а также недоиспользование и 
порчу продовольственной продукции, влеку-
щее за собой перерасход используемых на 
ее производство ресурсов. Также следует 
учитывать качество продовольствия, так как 
потребление некачественной продоволь-
ственной продукции приводит в краткосроч-
ном периоде к пищевым отравлениям, а в 
среднесрочном и долгосрочном периодах – 
к ухудшению здоровья и, как следствие, к 
снижению работоспособности, ограничению 
функциональных возможностей социальной 
и профессиональной самореализации, воз-

никновению паталогических заболеваний и 
преждевременной смерти. 

Однако, учитывая физиологические отли-
чия людей, необходимо отметить индиви-
дуальную реакцию субъектов в регионах на 
количество и качество доступного продоволь-
ствия. Соответственно, вопрос обеспечения 
продовольственной безопасности является 
адресным, и в каждом конкретном случае 
необходимо учитывать ряд аспектов, име-
ющих отношение к исследуемому субъекту 
(человек, группа лиц, организация, регион, 
страна, мир в целом):

• управленческий уровень (личностный, 
микроуровень, мезоуровень, макроуровень, 
глобальный уровень); 

• территория размещения (локальное 
место, населенный пункт, район, государство, 
материк, поверхность Земли);

• сфера деятельности (принадлежность к 
сектору экономики, виду экономической дея-
тельности, отрасли, рынку и прочее);

• временной период (оперативный, кра-
ткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, 
стратегический).

Таким образом, мы констатируем, что фор-
мирование глобальной продовольственной 
безопасности должно иметь в основе систем-
ный подход, учитывающий состояние среды 
жизнедеятельности (природно-биологиче-
ский потенциал ареала), интересы субъектов 
(сформированные мировоззрением, знани-
ями, задачами), действия субъектов (осно-
ванные на умениях и затраченных усилиях) и 
ресурсные возможности (прежде всего техни-
ческие, экономические, управленческие), что 
визуализировано в табл. 1. 

Обобщая позитивный опыт стран и их терри-
ториальных единиц (край, район, регион, штат, 
земля, губерния, округ, область, город, район и 
прочее), можно отметить, что обеспечение реги-
ональной продовольственной безопасности 
предусматривает такие условия, как: наличие 
в достаточном количестве качественного про-
довольствия; ресурсное обеспечение населе-
ния возможностью приобретения, транспорти-
ровки, хранения и потребления качественного 
продовольствия; имплементацию междуна-
родных стандартов качества в национальном 
законодательстве; использование современ-
ной метрологической базы и подготовленного 
персонала в системе перманентного продо-
вольственного мониторинга; формирование 
позитивистско-рациональной культуры потре-
бления продовольствия в системе образования 
и социальных коммуникациях.
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Выводы из этого исследования. В ХХІ веке 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти является глобальной и региональной про-
блематикой для исследования, которая будет 
актуальной в ближайшие десятилетия, так как, 
несмотря на имеющиеся примеры успешного 
преодоления данной проблемы в европейских 
государствах, во многих африканских и азиат-
ских странах ощущаются нехватка продоволь-
ствия и голод. 

В результате исследования определено, 
что формирование продовольственной без-
опасности основывается на системном под-
ходе и предполагает осуществление инно-
вационных организационно-экономических 
решений на всех управленческих уровнях. 

Перспективным направлением дальней-
ших исследований в сфере обеспечения 
глобальной и региональной продоволь-
ственной безопасности является изучение 
следующих вопросов: выявление ресурс-
ного обеспечения для ликвидации глобаль-
ной проблемы голода к 2030 г.; определение 
влияния информационно-коммуникацион-
ных технологий, космического и метеороло-
гического обеспечения на эффективность 
функционирования АПК; разработка марке-
тинговых стратегий формирования продо-
вольственной безопасности; формирование 
механизмов экологизации и ресурсоэконо-
мии производства продовольственной про-
дукции [14]. 

Таблица 1
Направления формирования глобальной продовольственной безопасности

Сфера

Уровень 
(субъекты)

Среда Формирование 
интересов Действия

Использование 
ресурсных 

возможностей

Глобальный
(международные 

организации, 
ТНК, 

региональные 
интеграционные 

объединения)

Фундаментальные 
исследования, 

прикладная 
диагностика, 

формирование баз 
данных 

Концептуализация, 
популяризация и 
мотивирование 

обеспечения 
продовольственной 

безопасности 

Выделение 
средств, 

осуществление 
мероприятий, 
образование и 

обучение

Использование 
передовых научных 

разработок, 
формирование 
методологии

Макроуровень 
(страна)

Диагностика 
природоресурсного 

потенциала, 
перманентный 

мониторинг

Формирование 
национальной 

политики 
продовольственной 

безопасности

Реализация 
мероприятий 

в рамках 
национальной 

политики

Модернизация 
используемой 

техники и технологий 

Мезоуровень 
(регион, рынок, 

отрасль)

Идентификация 
приоритетных сфер 

развития

Популяризация 
программ развития 

Кооперация 
и реализация 

программ 
развития

Активизация 
использования 

целевых НИОКР

Микроуровень
(предприятие)

Выбор 
приоритетных сфер 

хозяйствования

Формирование 
корпоративной 

политики

Коммерческая и 
некоммерческая 

деятельность

Активизация 
рационализаторской 

деятельности
Личностный

(человек, 
домохозяйство)

Выбор 
благоприятной 

среды проживания

Индивидуальное 
самоопределение 

образа жизни

Обеспечение 
продовольствием

Ознакомление 
с культурой 

потребления
Источник: авторская разработка
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Індустрія 4.0 та її вплив на країни світу1 
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У статті розглянуто Індустрію 4.0 як новий виток розвитку промислової революції, який характеризується 
інтеграцією виробництва та Інтернету й IT-технологій. Визначено, що Індустрія 4.0 стимулює виникнення но-
вих технологій. Встановлено, що нині лише 25 країн світу готові до викликів Індустрії 4.0. З’ясовано, що осно-
вною можливістю Індустрії 4.0 є оптимізація виробництва, а головними загрозами – прийняття нерелевантних 
рішень та безпека даних.

Ключові слова: Індустрія 4.0, Інтернет речей, революція, країна, цифрові технології, мережі.

Сигида Л.А. ИНДУСТРИЯ 4.0 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАНЫ МИРА
В статье рассмотрена Индустрия 4.0 как новый виток развития промышленной революции, который ха-

рактеризуется интеграцией производства и Интернета и IT-технологий. Определено, что Индустрия 4.0 сти-
мулирует возникновение новых технологий. Установлено, что в настоящее время только 25 стран мира гото-
вы к вызовам Индустрии 4.0. Отмечено, что основной возможностью Индустрии 4.0 является оптимизация 
производства, а главными угрозами – принятие нежелательных решений и безопасность данных.

Ключевые слова: Индустрия 4.0, Интернет вещей, революция, страна, цифровые технологии, сети.

Syhyda L.O. INDUSTRY 4.0 AND ITS IMPACT ON THE COUNTRIES OF THE WORLD
The article considers Industry 4.0 as a new wave of the industrial revolution, which can be characterized by the 

integration of production with Internet and IT technologies. It is determined that Industry 4.0 stimulates creating of 
new emerging technologies. It is estimated that at present only 25 countries of the world are ready for Industry 4.0. 
It is revealed that main feature of Industry 4.0 is production optimization, and the main threats of Industry 4.0 are 
irrelevant solutions and data security.

Keywords: Industry 4.0, Internet of Things, revolution, country, digital technology, networks.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Наш час можна охарактеризувати 
як Четверту промислову революцію, або, як 
її ще називають, Індустрію 4.0. У сучасних 
умовах концепція Індустрії 4.0 набула широко 
поширення у світі. Перехід до концепції Інду-
стрії 4.0 свідчить, що в майбутньому такі 
бізнес-процеси, як постачання сировини та 
матеріалів, розроблення і доведення товарів 
до споживачів та їх обслуговування, будуть 
здійснюватися через Інтернет [1], тому осо-
бливої актуальності набуває питання дослі-
дження особливостей переходу країн світу до 
Індустрії 4.0.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Підґрунтя Індустрії 4.0 становили три 
попередні промислові революції. В основі 
Першої було використання води та пару 

для механізації виробництва, а також упро-
вадження верстатів та нових технологічних 
процесів у хімічній та залізорудній промис-
ловості. Результатом Другої промислової 
революції стала глобалізація, спричинена 
винайденням електричної енергії, що спричи-
нило зростання масового виробництва і ство-
рило основу для вільного руху людей та ідей 
завдяки розширенню комунальних, телеграф-
них та залізничних мереж. Третя промислова 
революція, яку також називають Цифровою 
революцією, характеризується впроваджен-
ням нових цифрових технологій, включаючи 
персональні комп’ютери, мобільні телефони 
та Інтернет [2; 3, с. 3].

Як свідчать учені, основою Четвертої про-
мислової революції є доступність усієї реле-
вантної інформації в режимі реального часу, 
що може бути забезпечено за рахунок поєд-
нання всіх складників ланцюга вартості; Інду-
стрія 4.0 формується на основі кіберфізичних 
систем виробництва, поєднання реальних і 
віртуальних світів [3, с. 3].

1 Робота виконана за рахунок бюджетних коштів МОН 
України, наданих на виконання науково-дослідної теми 
«Механізм управління формуванням стратегій виперед-
жаючого інноваційного розвитку промислових підпри-
ємств» (№ ДР 0117U003928).
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Загалом поняття «Індустрія 4.0» можна 
охарактеризувати як «новий рівень органі-
зації та контролю над ланцюгом життєвого 
циклу товарів, орієнтований на задоволення 
індивідуальних потреб споживачів… Цей 
цикл починається з ідеї товару, охоплює роз-
міщення замовлення, розроблення товару та 
його комерційне виробництво, а також поста-
чання товару кінцевим споживачам і завершу-
ється утилізацією» [2, с. 16].

Індустрія 4.0 є моделлю, на основі якої сві-
тові компанії забезпечують вертикальну інте-
грацію «розумних» машин, продуктів і вироб-
ничих ресурсів у гнучкі виробничі системи 
та їх горизонтальну інтеграцію в міжгалузеві 
мережі цінностей [4].

Щоб краще зрозуміти сутність поняття «Інду-
стрія 4.0», звернемося також до думок екс-
пертів. Зокрема, якщо розглядати результати 
опитування в межах проекту Industrie 4.0 in a 
Global Context: Strategies for Cooperating with 
International Partners, яке було проведено за 
кошти Федерального міністерства економіки 
і технології Німеччини (BMWi) (у ході дослі-
дження було опитано 150 експертів із шести 
країн світу: Німеччини, Китаю, Японії, Південної 
Кореї, Великобританії та США) (рис. 1), то можна 
зазначити, що більшість експертів сходиться 
на думці, що Індустрія 4.0 – це, у першу чергу, 
розроблення мереж та цифрові технології. Крім 
того, експерти включають до цього поняття 
також смарт-товари, оптимізацію виробництва, 
автоматизацію та нові бізнес-моделі.

Загалом питання розуміння поняття «Інду-
стрія 4.0» залишається недостатньо проро-

бленим, оскільки в розрізі різних країн вона 
має особливості та специфічні форми прояву, 
що й потребує подальшого розгляду.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення транс-
формаційних процесів, а також можливостей 
та загроз, що виникають перед країнами під 
час переходу до Індустрії 4.0.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Індустрія 4.0 у сучасних умовах дає 
змогу збирати та аналізувати дані швидше 
та ефективніше, забезпечуючи при цьому 
виробництво якісніших товарів за нижчих 
витрат. Це, своєю чергою, дає змогу підви-
щити продуктивність виробництва, сприяє 
зростанню промисловості та змінює профіль 
робочої сили, внаслідок чого посилюється 
конкурентоспроможність підприємств та країн 
[4]. Можна виділити три основні драйвери, що 
свідчать про доцільність переходу до Інду-
стрії 4.0 [2, с. 7]:

1. Можливість інтегрувати та краще керу-
вати горизонтальними та вертикальними лан-
цюгами вартості.

2. Цифрові технології та взаємозв'язок 
товарів та послуг (Інтернет речей/послуг).

3. Нові цифрові бізнес-моделі, що пропо-
нують значну додану цінність для споживачів 
на основі індивідуальних рішень. 

Як показує світовий досвід, Індустрія 
4.0 стимулює розвиток нових технологій 
виробництва, що значно впливають на гло-
бальні виробничі системи (рис. 2).

Розглянемо детальніше виплив Четвертої 
промислової революції на окремі країни світу, 

 

нові бізнес-
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технології 
26% 

Рис. 1. Підходи до розуміння Індустрії 4.0  
за результатами опитування експертів [1, с. 19]
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можливості та загрози, які вона спричиняє. 
Використаємо результати досліджень, що 
періодично проводяться як для конкретних 
окремих країн, так і для груп країн із метою 
визначення їх готовності до Індустрії 4.0.

Так, наприклад, Світовим економічним 
форумом було складено звіт Readiness for the 
Future of Production Report 2018, метою якого 
було визначення поточного рівня готовності 
країн до потенційних можливостей та викли-
ків, які виникають під впливом змін у зовніш-
ньому середовищі, що спричиняється у тому 
числі переходом до Індустрії 4.0.

У ході дослідження країни було оцінено 
за 59 показниками, згрупованими за двома 
компонентами: структурою виробництва та 
драйверами виробництва (рис. 3). У резуль-
таті всі країни за досліджуваними компонен-
тами було розділено на чотири групи: провідні 
країни; країни «спадщини»; країни з високим 
потенціалом та країни, що зароджуються [5].

Найбільш підготовленими до Четвертої 
промислової революції виявилися «провідні 
країни», тобто країни, які мають сильний 
поточний стан структури виробництва та 
є підготовленими до майбутнього. Іншими 

словами, лише 25 країн світу готові вступити 
до Індустрії 4.0 та використати всі її пере-
ваги. Це Австрія, Бельгія, Канада, Китай, 
Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінлян-
дія, Франція, Німеччина, Ірландія, Ізраїль, 
Італія, Японія, Південна Корея, Малайзія, 
Нідерланди, Польща, Сінгапур, Словенія, 
Іспанія, Швеція, Швейцарія, Великобританія 
та США [6].

Україна належить до країн, що зароджу-
ються, тобто до країн, які мають слабкі поточні 
позиції щодо структури виробництва та у яких 
відсутній потенціал подальшого розвитку. 

Узагальнена таблиця з профілями дея-
ких провідних країн та України подана нижче 
(табл. 1).

Таким чином, можна зробити висновок, що 
Україна значно відстає від провідних країн як 
за структурою виробництва, так і за драйве-
рами. Україні передусім необхідно звернути 
увагу на поліпшення таких показників, як 
«масштаб», «технології та інновації», «інсти-
туційна структура».

Крім того, у межах проекту Industrie 4.0 in 
a Global Context: Strategies for Cooperating 
with International Partners був здійснений ана-

Рис. 2. Нові технології Четвертої промислової революції [5, с. 1]

Рис. 3. Складники компонент оцінювання країн [5, с. 6–7]
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ліз таких країн, як Німеччина, Китай, Японія, 
Південна Корея, Велика Британія та США. 
Вибір саме цих країн є очевидним, адже 
саме вони нині є потенційними надавачами 
послуг/рішень в Індустрії 4.0, про що свідчать 
і результати, отримані в ході дослідження 
Всесвітнього економічного форуму [1]. 

Розглянемо детальніше економічні можли-
вості, які створює Індустрія 4.0 для зазначе-
них вище країн (рис. 4).

Отже, як видно з рис. 4, для всіх шести 
досліджуваних країн найбільшою економіч-
ною можливістю Індустрії 4.0 є оптимізація 
виробництва. Що стосується решти показ-

Рис. 4. Економічні можливості Індустрії 4.0 для досліджуваних країн [1, с. 20]
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ників, то відношення до них країн дещо різ-
ниться. Так, для п’яти із шести країн, окрім 
Великої Британії, важливою можливістю 
є формування нових бізнес-моделей. Ще 
для трьох країн – Китаю, США та Південної 
Кореї – важливим є показник якості надання 
послуг споживачам. 

Однак вибір конкретних можливостей 
залежить від специфіки самих країн. Напри-
клад, у Німеччині основна увага приділяється 
інтеграції інформаційних, комунікаційних 
та виробничих технологій у розумні, само-
організовані фабрики. З іншого боку, у США 
і в Китаї Індустрія 4.0 сильно асоціюється зі 
смарт-товарами, Інтернет-платформами та 
новими бізнес-моделями, що ґрунтуються на 
них [1, с. 19]. 

Однак одночасно з можливостями пере-
хід до Індустрії 4.0 породжує низку загроз, що 
можуть значно вплинути на результативність 
діяльності країн (рис. 5).

Відповідно до рис. 5, найбільш пошире-
ними та притаманними загрозами для всіх 
країн, залучених до опитування, є розро-
блення рішень, що не є релевантними ситу-
ації на ринку, та безпека даних. Ще однією 
загрозою є стандартизація, адже більшість 
компаній потребує відкритих, глобальних 
стандартів, на основі яких можна вирішувати 
поточні проблеми. Інші загрози, виявлені рес-

Рис. 5. Загрози Індустрії 4.0 для досліджуваних країн [1, с. 22]

пондентами, включають проблеми, пов'язані 
з прийняттям, та проблеми міграції.

Крім зазначеного вище, необхідно відзна-
чити, що уряди більшості країн– членів ЄС в 
Індустрії 4.0 бачать потенціал для перетво-
рення галузей та стимулювання зростання 
європейської економіки.

Нині для більшості країн – членів ЄС реа-
лізація положень Індустрії 4.0 є пріоритетним 
напрямом діяльності, робота над яким уже 
розпочалася. І, незважаючи на те що в різних 
країнах політика Індустрії 4.0 відрізняється 
сутністю, підходами до фінансування та стра-
тегіями впровадження, всі вони спрямовують 
свої зусилля на підвищення продуктивності, 
конкурентоспроможності й удосконалення 
навичок висококваліфікованої робочої сили. 

Для детальнішого розуміння особливос-
тей упровадження концепції Індустрії 4.0 в 
економіку країн ЄС у 2017 р. було проведено 
дослідження Key lessons from national industry 
4.0 policy initiatives in Europe. Об’єктами цього 
дослідження стали такі країни, як Іспанія, 
Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, 
Чехія, Швеція та Нідерланди [7].

Результатами цього дослідження було 
визначено, що політика Індустрії 4.0 для біль-
шості країн співпадає й спрямована на зміц-
нення конкурентоспроможності й модерніза-
цію промисловості та на краще забезпечення 
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сталого зростання галузі виробництва. Крім 
того, ці країни поєднують свої економічні цілі 
із соціальними та екологічними.

Однак необхідно відзначити, що досяг-
нення подібних економічних цілей у різних 
країнах здійснюється різними шляхами. 
Серед передових завдань можна виді-
лити: 1) розроблення технологій наступного 
покоління (Італія, Великобританія); 2) роз-
роблення нових товарів та вдосконалення 
виробничих процесів (Німеччина, Італія); 
3) надання підтримки малим і середнім під-
приємствам для інноваційної діяльності та 
комерціалізації (Великобританія, Франція та 
Іспанія) [7, с. 3].

Для кращого розуміння особливостей та 
необхідності переходу досліджуваних країн 
до концепції Індустрії 4.0 розглянемо стиму-
люючі чинники та бар’єри (табл. 2).

Отже, основним стимулюючим чинником 
Індустрії 4.0 для всіх країн є співпраця між 
різними учасниками, адже саме надійна та 
ефективна взаємодія між різними учасниками 
дає змогу розробити надійну мережу зв’язків. 
Не менш важливим чинником є залучення 
регіональної влади, оскільки це дає змогу 
проводити більшу узгоджену політику Інду-
стрії 4.0 між національним та регіональним 
рівнями. Крім того, важливим стимулюючим 
чинником є ініціатива державних органів у 

Таблиця 2
Стимулюючі чинники та бар’єри переходу досліджуваних країн  

до концепції Індустрії 4.0 [7, с. 7–8]
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Залучення промисловості
Співпраця між різними 
учасниками
Регіональні органи влади
Державне фінансування

Б
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Знаходження балансу між 
різними інтересами та 
компетенціями
Залучення широкого кола 
груп зацікавлених сторін
Відсутність потенціалу
Залучення малого та 
середнього бізнесу
Відсутність фінансування

Примітка. Кольором затінено стимулюючі чинники / бар’єри, що притаманні країнам

просуванні політики Індустрії 4.0. Саме ініціа-
тива державних органів може сприяти забез-
печенню сегрегації галузей та поліпшенню 
мережевих зв’язків.

Якщо говорити про бар’єри, то для кожної 
країни характерним є їх певний набір. Однак 
ці бар’єри тією чи іншою мірою можуть про-
явитися в різних країнах. Так, наприклад, 
у Нідерландах важливим бар’єром під час 
реалізації Індустрії 4.0 стає зменшення дер-
жавного фінансування, яке має бути основою 
для розроблення Індустрії 4.0. Для Швеції та 
Великобританії складним є момент, пов'яза-
ний із залученням малого та середнього біз-
несу [7, с. 8]. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, підсумовуючи вищезазначене, можна 
зробити такі висновки:

1. Індустрія 4.0 спрямована на забезпе-
чення взаємодії всіх учасників ланцюга вар-
тості за одночасної єдності та спорідненості їх 
усіх за рахунок єдиної світової мережі – Інду-
стріального Інтернету (Інтернету речей на 
промисловому рівні).

2. Індустрія 4.0 сприяє зародженню нових 
технологій, зокрема таких, як штучний інте-
лект і робототехніка, Інтернет речей, вірту-
альна та доповнена реальність, адитивні 
технології, блокчейн та технологія обліку, біо-
технології та ін.
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3. Найбільш готовими до переходу до Інду-
стрії 4.0 є країни, які мають розвинену струк-
туру виробництва та потенціал для її розвитку, 
зокрема Німеччина, США, Південна Корея, 
Китай, Японія, Швеція та ін. Україна значно 
відстає від них та потребує поліпшення як 
поточної структури виробництва, так і розви-
тку потенціалу.

4. На основі дослідження таких країн, як 
Німеччина, Китай, Японія, Південна Корея, 
Велика Британія та США, визначено, що осно-
вними економічними можливостями Індустрії 
4.0 є краще обслуговування споживачів, нові 
бізнес-моделі, розширення портфоліо продук-
тів та послуг, оптимізація виробництва та вищі 
продажі, а загрозами – проблеми, пов'язані з 
прийняттям, прийняття рішень, що не є реле-

вантними, проблеми міграції, проблеми стан-
дартизації та безпека даних.

5. Відповідно до аналізу, проведеного в 
таких країнах, як Іспанія, Великобританія, 
Франція, Італія, Німеччина, Чехія, Швеція 
та Нідерланди, стимулюючими чинниками є 
залучення промисловості, співпраця між різ-
ними учасниками, регіональні органи влади 
та державне фінансування, а бар’єрами – 
знаходження балансу між різними інтересами 
та компетенціями, залучення широкого кола 
груп зацікавлених сторін, відсутність потенці-
алу, залучення малого та середнього бізнесу 
та відсутність фінансування.

Подальші дослідження будуть спрямовані 
на дослідження впливу Індустрії 4.0 на розро-
блення та функціонування ланцюгів поставок.
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В статье рассмотрены сравнительные характеристики инвесторов и спекулянтов. Определены их сход-
ства и различия. Проанализированы виды рисков, возникающих в производственно-торговой деятельности. 
Классифицированы формы спекулятивного обогащения. Определено, что в изменяющихся рыночных усло-
виях инвестирование и спекуляция как виды вложений денежных средств проявляют себя по-разному.

Ключевые слова: инвесторы, спекулянты, риски, вложения, деньги.

Топорков А.І. ІНВЕСТОРИ І СПЕКУЛЯНТИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
У статті розглянуто порівняльні характеристики інвесторів і спекулянтів. Визначено їх подібності та 

відмінності. Проаналізовано види ризиків, що виникають у виробничо-торговельній діяльності. Класифіковано 
форми спекулятивного збагачення. Визначено, що в ринкових умовах інвестування і спекуляція як види вкла-
день коштів проявляють себе по-різному.

Ключові слова: інвестори, спекулянти, ризики, вкладення, гроші.

Toporkov A.I. INVESTORS AND SPECIALS IN THE WORLD ECONOMY
In the article, comparative characteristics of investors and speculators are considered. Their similarities and 

differences are determined. The types of risks arising in the production and trading activities are analyzed. Forms 
of speculative enrichment are classified. It is determined that in changing market conditions, investment and specu-
lation as types of cash investments manifest themselves in different ways.

Keywords: investors, speculators, risks, investments, money.

Постановка проблемы в общем виде. 
В современных условиях мир становится 
все более глобализированным. Экономики 
различных стран находятся в большой зави-
симости друг от друга. По мере совершен-
ствования рыночных отношений методы и 
приемы, используемые в передовых стра-
нах, начинают применяться в менее разви-
тых странах, поэтому необходимо знать весь 
инструментарий, используемый в экономи-
ческих отношениях. К таким инструментам 
относятся денежные вложения, имеющие 
названия инвестиций и спекуляций. Соот-
ветственно, людей, занимающихся таким 
видом деятельности, называют инвесторами 
и спекулянтами. Актуальность данной статьи 
заключается в том, чтобы четко разграничить 
экономическую сущность категорий «инве-
стор» и «спекулянт». Также требуют внима-
тельного рассмотрения их функции, задачи и 
применяемые методы работы.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Теоретической основой иссле-
дования данной темы являются труды извест-
ных отечественных и зарубежных экономи-

стов по вопросам развития и регулирования 
международных экономических отношений, в 
частности: А. Красикова, А. Альманса, С. Бау-
эра, В. Орешникова, В. Кухты, В. Сивого, 
И. Короткова, К. Шмиттгофа и др.

Вместе с тем в научных трудах отдельные 
аспекты данной темы еще недостаточно осве-
щены. Без внимания пока остаются вопросы 
сравнения инвесторов и спекулянтов, а также 
как в изменяющихся рыночных условиях 
инвестирование и спекуляция проявляют 
себя как виды вложений денежных средств. 
Это является основанием для комплексного 
изучения данной проблемы.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). Целью статьи является 
уточнение понятий «инвестор» и «спеку-
лянт», определение их похожих черт и разли-
чий между ними.

Использованы методы сравнений, сопо-
ставлений, а также метод сравнительного 
анализа.

Изложение основного материала иссле-
дования. А. Смит, один из основоположников 
современного взгляда на экономику, считал, 
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что для развития производства необходимы 
рынок, производители товаров и потреби-
тели, а также лица, которые выполняют функ-
цию объединения всех в единую систему 
путем оказания дополнительных услуг. 
Их задача – быть передаточным звеном. 
В рыночной инфраструктуре таких людей 
называют посредниками.

Рынок является местом сотрудничества 
двух основных субъектов – производителя 
и потребителя. Движение товаров и услуг 
от производителя к покупателю требует не 
только определенного времени, но и значи-
тельных усилий опытных в этом деле людей. 
Если всеми вопросами будет заниматься 
сам производитель, то эффективность его 
работы будет чрезвычайно низкой из-за боль-
ших затрат времени и ресурсов. Посредники 
помогают производителю сосредоточиться 
преимущественно на производственных про-
цессах, что ведет к дополнительной специ-
ализации труда. Лишние время и ресурсы 
потратил бы и потребитель в поиске необ-
ходимых ему товаров и услуг, поэтому на 
помощь им приходят посредники.

Посредники – это физические и юридиче-
ские лица, которые представляют интересы 
производителя и потребителя или действуют 
от их имени на разных видах рынков и на про-
фессиональных основах. Их задача – свести 
двух основных участников рынка. Посред-
ники способствуют установлению деловых 
партнерских контактов, связей, заключению 
контрактов на покупку-продажу товаров, цен-
ных бумаг, услуг и т. д.

В мировой экономике существуют как 
посреднические фирмы, так и индивидуаль-
ные посредники. В статье речь пойдет об 
индивидуалах.

Из большого разнообразия людей, уча-
ствующих в активной посреднической про-
изводственно-торговой деятельности, можно 
выделить двух – инвесторов и спекулянтов. 
Можно ли поставить знак равенства между 
ними? Граница между инвесторами и спе-
кулянтами размыта, крайне неконкретна, 
не имеет четко очерченных задач, функции 
смешаны и перемешаны. На первый взгляд, 
разница между ними небольшая: те и дру-
гие вкладывают имеющиеся деньги с целью 
получения дохода. Однако при более углу-
бленном рассмотрении можно заметить зна-
чительные различия между ними, поэтому 
возникает задача четко разделить конечные 
цели и функции людей, которые занимаются 
такой деятельностью. Экономические опре-

деления должны звучать ясно, предельно 
конкретно и кратко, в точности отражать при-
роду явления.

Посредники действуют как на рынке това-
ров (товарные биржи), так и на рынке ценных 
бумаг (фондовые биржи).

Ценные бумаги (англ. security, equity) – это 
денежные документы, которые свидетель-
ствуют о праве владения или отношении 
займа, определяющем взаимоотношения 
между лицом, которое их выпустило, и их 
собственником, и предусматривают, как пра-
вило, выплату дохода в виде дивидендов или 
процентов, а также возможность передачи 
денежных и иных прав, которые вытекают из 
этих документов, третьим лицам.

Рынок ценных бумаг (англ. stock market, 
equity market) – фондовый рынок, предна-
значенный для аккумулирования капитала 
с последующим его распределением в виде 
инвестиций в производственную и социаль-
ную сферы хозяйства путем выпуска, приоб-
ретения и свободного распоряжения ценными 
бумагами их собственниками.

С исторической точки зрения посредни-
чество стало довольно распространенным 
явлением с момента появления денег и 
активного развития торговли. В средние века 
основная масса платежей осуществлялась 
наличными. Поскольку монеты чеканились 
в различных городах Европы и Азии, акту-
альной стала профессия менял. Они также 
контролировали и их качество, потому фаль-
шивые деньги (с примесями неблагородных 
металлов) и испорченные (вес не отвечал 
номиналу) случались довольно часто. Деньги 
привели к появлению ростовщичества – дея-
тельности, при которой лицо, предоставив-
шее ссуду, не принимает участие в производ-
стве, а существует за счет доходов от ценных 
бумаг или на проценты от предоставленного 
в кредит капитала. Такие люди назывались 
ростовщиками или рантье (франц. rentier, от 
rente – рента). Начиная с XIV в., ростовщики и 
менялы стали основателями банков.

Первые банки возникли с развитием ману-
фактурного производства в итальянских горо-
дах (Венеции, Генуе). Они оказывали две 
основные услуги: хранили деньги и предо-
ставляли кредиты, то есть занимали деньги 
под проценты.

Слово «банк» произошло от итальян-
ского banko, что означает «лавка, стол». Эти 
«банко-столы» устанавливались на площа-
дях, где шла активная торговля товарами. 
Она велась с использованием разнообразных 
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монет, которые чеканились государствами, 
городами и даже отдельными лицами. При 
купле-продаже в использовании были монеты 
разной формы, разной стоимости. Менялы 
специализировались на денежных знаках, 
которые они обслуживали, могли оценить и 
дать советы по поводу их обмена. Их дея-
тельность постепенно приняла организован-
ную форму: они объединялись в сообщества. 
Менялы размещались обычно со своими лич-
ными столами на базарах (рынках). Нередко 
среди менял встречались проходимцы, аван-
тюристы, мошенники, пытавшиеся с помо-
щью фальшивых монет обмануть доверчи-
вых покупателей. В таких случаях лжеменял 
наказывали, а их «банко-столы» опрокиды-
вали и ломали. Это называлось banko rotta, т. 
е. «поломанная скамья». Отсюда произошло 
слово «банкротство».

Посреднические операции настолько 
важны и имеют влияние на жизнь людей, что 
на них обращает внимание религия. Каждое 
вероисповедание основано на своей хозяй-
ственной этике, но все они однозначно отри-
цают спекуляцию. Так, протестантская рели-
гия приветствует деловой успех, честное 
обогащение, обращает внимание на стиму-
лирование торговли и предпринимательства. 
Ислам считает, что американизация хозяй-
ственной жизни и религия несовместимы, 
особенно в нравственной сфере. В право-
славии существует категорический запрет на 
ссуживание денег и получение процентов; 
она призывает к развитию нестяжательной 
экономики, развитию коллективизма, общин-
ности в противовес индивидуализму. Все 
религии считают, что труд должен быть упор-
ным, успешным, приносящим прибыль, кото-
рая должна направляться не на получение 
удовольствий и наслаждений, а на развитие 
своего дела. Основой деятельности должно 
являться не обеспечение личного потребле-
ния и достижение сиюминутного успеха, по 
мнению религий, а регулярное производство 
товаров и услуг для реализации с целью 
извлечения дополнительного дохода.

Древнегреческие мыслители отвергали 
спекуляцию как легкий способ зарабатыва-
ния денег. Платон крайне отрицательно отно-
сился к накоплению сокровищ, выступал про-
тив продажи товаров в кредит. Аристотель 
говорил, что процесс, когда «монета рождает 
монету», является противоестественным в 
экономике. Однако следует сказать, что если 
такое явление, как спекуляция, существует 
на протяжении веков, следовательно, оно 

имеет более глубокие корни, актуальна и 
сегодня, и задача данной статьи заключается 
в том, чтобы попытаться разобраться в этом 
процессе.

В командно-административной экономике 
советского типа инвестиции осуществлялись 
исключительно по государственным каналам, 
а к спекулянтам было однозначное отноше-
ние: дело это являлось уголовно наказуемым 
и преследовалось по закону.

В СССР постоянно происходили перекосы 
с товарами массового потребления. Их выпу-
скалось достаточно большое количество, но 
низкого качества, и плановые органы рас-
пределяли такие товары неумело. Перио-
дически в разных регионах возникал товар-
ный голод. Не хватало то одних товаров, то 
других. По законодательству СССР граж-
данам перевозить товары из одного реги-
она в другой запрещалось, это считалось 
нетрудовыми доходами и преследовалось. 
Людей, пытавшихся переместить дефицит-
ные товары из региона в регион, называли 
спекулянтами и фарцовщиками.

Экономическая наука СССР считала, что 
спекуляция представляет собой покупку 
продукции для дальнейшей перепродажи и 
получения, таким образом, прибыли за счет 
разницы в ценах. Спекуляция, по мнению 
советских экономистов, – это действие, при 
котором почти полностью теряется связь с 
реальным движением товара. Средством 
получения спекулятивной прибыли служит 
не столько поставка товара, сколько просто 
игра на разнице в ценах. Спекулянт покупает 
товар для того, чтобы сбыть его, когда цена 
изменится. При этом товар может никуда не 
перемещаться.

В СССР, чтобы считаться спекулянтом, 
достаточно было иметь готовый товар в закон-
ченном виде и физически перемещать его к 
конечному потребителю. Такое положение 
доводило до абсурда. Любые запасы можно 
было приравнять к спекуляции. В итоге это 
привело к автаркии – затуханию и отсутствию 
торгового обмена с другими регионами и ока-
зало влияние на крах страны.

С появлением рынка и легализацией 
посреднического предпринимательства спе-
куляция как явление, на первый взгляд, 
должна была исчезнуть. Но, как оказа-
лось, все произошло наоборот. С развитием 
рынка все сильнее процветают спекуляции. 
В последние годы рост спекулятивных опера-
ций заметно усилился. Их присутствие стало 
жизненно важным для всех видов рынков.
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Возникновение рыночных отношений 
полностью изменило положение посред-
ников. Если в СССР в качестве основной и 
единственной ценности для них был только 
товар, то в рыночных условиях в сферу инте-
ресов посредников попали ценные бумаги, 
услуги, определенные работы, акции бирж, 
информационные рынки, т. е. все матери-
альные и нематериальные результаты дея-
тельности людей.

Но не только резко выросло количество 
объектов внимания для посредников. Пере-
ход экономики к рыночным отношениям 
потребовал создания многих общественных 
институтов, без которых рынок не может 
функционировать. К числу таких институтов 
необходимо отнести биржи, инвестиционные 
компании, трастовые общества, коммерче-
ские банки и др. Они создали официальные, 
законные условия для функционирования 
посредников.

В экономике выделяют две формы част-
ной собственности:

1) трудовую: занятие предприниматель-
ством, ведение собственного хозяйства и 
другие виды экономической деятельности, 
в основе которых лежит непосредственный 
труд данного лица;

2) нетрудовую: от получения имущества 
по наследству, дивиденды от акций, облига-
ций и других ценных бумаг (если держатели 
бумаг не работают на данном предприятии), 
доходов от средств, вложенных в кредитные 
учреждения, и других источников, не связан-
ных с личной трудовой деятельностью.

Следовательно, люди получают доходы от 
трудовой и нетрудовой деятельности. Когда у 
них возникают временно свободные денеж-
ные средства, которые они хотят вложить для 
своеобразной страховки сбережений и сохра-
нения благосостояния, здесь им на помощь 
приходят посредники. Их не интересует про-
исхождение денег и то, каким образом они 
были заработаны. Цель посредников – акку-
мулирование свободных денег и последую-
щее вложение с целью получения прибыли.

Инвестиции (англ. investments) – разме-
щение капитала с целью получения дохода. 
Инвестиции (инвестированный капитал) воз-
вращаются и приносят доход только в тех 
проектах, которые являются прибыльными. 
Если проект убыточен, инвестиции могут 
быть утрачены полностью или частично.

К инвестициям относят денежные сред-
ства, ценные бумаги, а также имущество, в 
том числе имущественные права, вкладыва-

емые в объекты предпринимательской дея-
тельности для получения прибыли.

Инвесторы – лица, непосредственно вла-
деющие материальными и нематериальными 
активами, а также посредники, покупатели 
ценных бумаг, товаров, иного имущества.

Для инвесторов основным является 
успешное вложение имеющихся в их рас-
поряжении денежных средств. Для этого 
у них должен быть солидный финансовый 
плацдарм. Обязательным условием для 
инвесторов является обеспечение проекта 
не только необходимыми для его реализа-
ции денежными ресурсами, но также оцени-
вание собственного ресурсного потенциала 
относительно инновационного задания. Для 
них важным является дальнейшее сопро-
вождение инвестиций. Это определенный 
этап, который является обязательным. 
Готовность организации, в которую инве-
стируют, еще не означает ее способности 
реализовать конкретный инвестиционный 
проект, потому что он требует определен-
ных ресурсов. Недостаточно снабдить инве-
стиционный проект деньгами, необходимо 
еще оценить способность персонала дости-
гать выбранных результатов деятельности, 
оценить уровень обеспечения проекта необ-
ходимыми для его реализации функциями 
(функциональное обеспечение проекта), 
определить внутреннюю и внешнюю среду, 
в которой будет функционировать проект. 
Как видно, инвестор не ограничивает себя 
только вложением денег, у него появляется 
значительное количество задач, которые он 
должен решать.

Спекуляция (от лат. speculation – высле-
живание, высматривание) – это действия 
какого-нибудь лица или группы компаний, 
нацеленные на то, чтобы установить физи-
ческий контроль над сбытом определенного 
товара или ценных бумаг и создать или уси-
лить его дефицит для получения спекуля-
тивного дохода. Спекулятивным называется 
доход от владения товаром (ценными бума-
гами), цена которого неожиданно выросла. 
Внезапно цена может вырасти в результате 
спекулятивного спроса, когда затребован-
ность денег как средства приобретения иных 
финансовых средств (облигаций, акций и др.) 
очень повысилась.

Спекуляция – это:
1) вид торговли, рассчитанный на быстрое 

и легкое обогащение: закупка товаров и пере-
продажа их по более высоким ценам для 
получения прибыли;
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2) биржевая сделка по купле-продаже 
определенных ценностей, которую осущест-
вляют для получения курсовой разницы (спе-
куляция биржевая).

Инвесторы и спекулянты имеют свои эко-
номические преимущества. Во-первых, они 
занимается только посредничеством. Значит, 
более умело могут приспособиться к потреб-
ностям рынка. Они лучше специализиро-
ваны. Во-вторых, ценные бумаги, которыми 
пользуются посредники для торговли, обо-
рачиваются быстрее при их помощи, чем те 
же бумаги в руках торговцев. В-третьих, один 
посредник может одновременно обслуживать 
обороты ценных бумаг нескольких предпри-
нимателей. Все это увеличивает скорость и 
число оборотов акций, облигаций и др., спо-
собствует росту его прибыли. Следовательно, 
от обособления посредников выигрывают все 
участники рынка.

Инвесторам и спекулянтам присущи общие 
черты:

– авансируя капитал, они рискуют поте-
рять его;

– пользуются значительной самостоятель-
ностью. В их работу никто не имеет права 
вмешиваться;

– несут индивидуальную ответственность 
за принимаемые решения. Риск им делить 
не с кем, точно так же они ни с кем не делят 
успех;

– способны быстро адаптироваться к изме-
нениям спроса.

Можно попытаться классифицировать спе-
куляцию. По мнению автора, есть две формы 
спекуляции: традиционная (классическая) 
и профессиональная (постоянная). Первый 
вид спекуляции относится к бытовой. Она не 
носит размер массовой, нерегулярна, явля-
ется результатом действий неорганизованных 
людей. Это несистематические, локальные 
операции, никак не связанные с какими-либо 
государственными институтами. Чаще всего 
это однократные действия конкретных инди-
видов на уровне домохозяйств, например 
сдача жилья в аренду, игра на разнице кур-
сов инвалют, действия коллекционеров при 
скупке-продаже сувенирных монет, выпущен-
ных в ограниченном количестве, и др. Сда-
вая жилье в аренду, собственники получают 
доход, но при этом зачастую избегают уплаты 
налогов. Такую форму спекуляции легко огра-
ничить, усилив влияние государства и кон-
троль над собиранием налогов. Укрепление 
фискальной политики приведет к тому, что 
спекулянты начнут уплачивать налоги.

Отличие профессиональной спекуляции 
от традиционной заключается в объемах 
проводимых операций. Здесь совершенно 
другие, значительно большие масштабы. 
Кроме этого, профессиональные спекулянты 
используют имеющийся аппарат в виде бирж, 
посреднических контор, различного рода тор-
говых обществ и др. Они имеют определен-
ную подготовку, приобретенную на основе 
теоретических знаний и практических навы-
ков, обладают нужной квалификацией.

Вместе с тем единичные бытовые спеку-
лянты более самостоятельны (могут отказать 
в найме жилья), а профессиональные зави-
сят от производителей/поставщиков (заказ-
чики диктуют условия посредникам).

Практика профессиональных спекулянтов 
состоит в том, чтобы быть готовыми прода-
вать/покупать, но без глубокого внедрения с 
длительной перспективой. Они не стремятся 
владеть контрольным (50% плюс одна акция) 
и даже неблокирующим пакетом акций. Бло-
кирующий пакет акций – доля обыкновен-
ных акций в акционерном обществе, которая 
позволяет их владельцам накладывать вето 
на решения совета директоров.

Спекулянты и инвесторы принимают на 
себя риск, поскольку, по сути, риск является 
обязательной составной частью их бизнеса.

Риски – это обстоятельства, которые не 
зависят от бизнесмена и могут привести к 
серьезному ухудшению бизнеса (уменьше-
нию прибыли, уменьшению числа клиентов, 
а то и совсем к невозможности дальнейшей 
деятельности). Риски бывают страхуемые 
(преднамеренные) и нестрахуемые (созна-
тельные).

Суть нестрахуемого риска состоит в сле-
дующем: на основе закона стоимости проис-
ходит стихийное, через рынок, регулирова-
ние межотраслевых пропорций в рыночном 
хозяйстве, то есть пропорций в производ-
стве различных видов продукции. Рыночная 
система хозяйствования делает невозмож-
ным сознательное установление этих пропор-
ций. Ни один производитель не знает зара-
нее общественной потребности в товарах, 
которые он производит. Он не имеет никаких 
гарантий в том, что его товар будет куплен, 
полученная выручка покроет затраты и при-
несет прибыль. Поскольку производитель 
работает, как правило, не на заказ, а ориенти-
руется на свои собственные представления о 
том, что необходимо производить и сколько, 
он всегда рискует. Потребность выявляется 
только на рынке и только через рыночный 
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спрос. Если предложение товаров соответ-
ствует спросу, значит, производство товаров 
и общественная потребность совпали. Если 
в предложении допущена ошибка, рынок или 
не принимает такое количество товара, или 
не возмещает производителю всех затрат, 
поэтому положение товаропроизводителя 
в обществе во многом определяется поло-
жением его товара на рынке. Если произ-
веденный товар не будет реализован, пред-
принимателя ждет финансовый крах. Он 
сознательно идет на риск, реально представ-
ляя для себя лично все последствия в случае 
неудачи. В данном случае его никто не может 
застраховать: неизвестны будущая величина 
потерь, убытки, связанные с крахом деятель-
ности, утеря основных фондов и всего инди-
видуального имущества и т. д. Страховые 
организации не страхуют такие риски потому, 
что вероятность связанных с ними убытков 
почти непредсказуема.

Нестрахуемые (сознательные) риски ника-
кому воздействию не подвержены, это сти-
хия, не зависящая от каких-либо законов 
или влияния человека. Нестрахуемые риски 
имеют необратимый процесс. К примеру, 
безразличие потребителей к новому товару, 
изменения моды или спроса.

Страхуемый риск основан на другом прин-
ципе. Он опирается на природное стремление 
человека обезопасить себя и свою собствен-
ность от разных непредвиденных ситуаций. 
Страхуемый риск – это риск, уровень допу-
стимых убытков для которого легко опреде-
лим, поэтому страховая компания готова их 
возместить.

Страхуемый риск можно прогнозировать, 
предвидеть, предсказать, попытаться изме-
нить на этапе возникновения и, следова-
тельно, каким-то образом повлиять на него.

При страхуемом риске заслуживают вни-
мания несколько моментов. Во-первых, риск 
в условиях рынка всегда персонифицирован. 
Во-вторых, наличие фактора риска явля-
ется своеобразным стимулом для предпри-
нимателей экономить средства и ресурсы, 
вынуждая фирмы тщательно анализиро-
вать вложения капитала, закупать ресурсы, 
нанимать высококвалифицированную рабо-
чую силу. В-третьих, риск как неотъемлемая 
черта предпринимательства должен прини-
маться лишь после тщательных расчетов и 
анализа.

Спекулянты рискуют. Но они расплачи-
ваются за риск собственным благососто-
янием. В надежде получить прибыль они 

покупают риск у тех людей, которые не 
склонны рисковать.

Инвестор – это индивид, который при 
покупке думает, прежде всего, о минимизации 
риска. Для него идеальным вариантом явля-
ется «ноль» риска. В отличие от инвесторов 
спекулянт готов идти на определенный, зара-
нее рассчитанный риск.

Все инвесторы, помещая свои сбережения 
в те или иные виды ценных бумаг, стремятся 
достичь определенной цели. Основными 
целями инвесторов являются: безопасность 
вложений, доходность вложений, рост вложе-
ний, ликвидность вложений. Под безопасно-
стью понимается неуязвимость инвестиций 
от потрясений на рынке ценных бумаг и ста-
бильность в получении дохода. Как правило, 
безопасность достигается в ущерб доходу и 
росту вложений. Самыми безопасными явля-
ются вложения в облигации государственного 
займа, которые обеспечиваются всем эко-
номическим весом и платежеспособностью 
государства. Надежны и некоторые облига-
ции крупных и хорошо известных фирм (так 
называемые «блу чипс»). Самыми рискован-
ными являются вложения в акции молодого 
акционерного общества. Если инвестор стре-
мится получить как можно больший доход, то 
ему, очевидно, придется пожертвовать без-
опасностью.

Конечная инвестиционная цель – ликвид-
ность ценных бумаг, под которой понима-
ется быстрое и безубыточное для держателя 
обращение их в деньги.

Предприниматель – это человек, наделен-
ный особыми качествами: целенаправленно-
стью, смелостью, образованностью, которые 
дают ему возможность вести производство 
заранее выбранным курсом, хозяйничать 
и планировать в сфере распределения, и 
готовностью идти на риск ради увеличения 
богатства. Это не капиталист в собственном 
значении этого слова, не землевладелец 
или наемный работник, которые практически 
всегда пассивны, а человек, вокруг которого 
вращаются производство и распределение, 
подчиняясь его влиянию и силе воли. Совер-
шенно справедливо считается, что предпри-
ниматели являются локомотивом развития 
экономики. Вместе с тем нельзя считать, 
что они действуют в одиночку. В неразрыв-
ной связке с предпринимателями находятся 
посредники. Важно не только произвести 
товар, еще важнее его продать.

Посредничество требует использования 
необычных форм и методов, гибкого и творче-
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ского применения разнообразных подходов к 
продвижению товаров. Известно, что необыч-
ные методы способны применять нетрадици-
онные люди.

Особо стоит вопрос о социально-психоло-
гических чертах посредников. Они общие для 
всех, в т. ч. для инвесторов и спекулянтов.

Инвесторы и спекулянты – особые группы 
людей, которые стремятся разбогатеть, пред-
принимая для этого все усилия и ничего не 
жалея. Для достижения собственной цели 
они жертвуют всем. Среди многих слоев 
населения они резко отличаются желанием 
стремительно стать зажиточными, рискуя 
при этом не только своим благосостоянием, 
но зачастую и авторитетом, деловой репута-
цией. Сравнительно с другими категориями 
населения инвесторы и спекулянты состав-
ляют своеобразную группу. Она по составу 
нестабильна, изменчива, много людей дан-
ного типа разоряются, теряют достигнутое 
личное и общественное благополучие, но 
желание заработать, разбогатеть, проявить 
себя в выбранном деле привлекает мно-
жество новых соискателей. Как известно, 
рыночная игра характеризуется отсутствием 
многих гарантий, но одновременно предо-
ставляет широкие возможности для финан-
совых решений.

Материальное положение человека вли-
яет на его образ в глазах других людей. Бога-
тые люди воспринимаются счастливыми, 
здоровыми, приспособленными. Бедные – 
несчастными и неприспособленными, лени-
выми. Они составляют в мире большинство 
населения. Порогом бедности считается воз-
можность потратить в день менее $4.

Инвесторы и спекулянты заметно отлича-
ются от других не только характером занятий. 
Посредники иначе смотрят на мир, более 
энергичны, полагаются преимущественно 
на свои силы и гордятся своими успехами. 
Они значительно больше знают об окру-
жающем мире, в курсе главных новостей. 
Темп их жизни значительно выше обычного 
и не такой размеренный. Они всегда спешат, 
ценят время. Инвесторы и спекулянты стре-
мятся к успеху, всеми силами приумножить 
то, чего они достигли, и считают, что успех 
нужно увеличить. В их понимании богатство 
дает свободу, а свобода – самая большая 
ценность для них.

В массе своей их труд носит интеллектуаль-
ный, творческий характер, вооруженный науч-
ными познаниями. Здесь никогда не удается 
подменить профессионализм энтузиазмом.

Их абсолютное восприятие риска приво-
дило к тому, что они становились эталоном, 
образцом для других людей. Многие люди, 
наблюдая со стороны за их успехом, стре-
мились повторить удачу. В то время как весь 
мир специализировался на поисках собствен-
ной ниши для занятий конкретной деятельно-
стью, инвесторы и спекулянты вникали во все 
детали и мелочи зачастую в несвойственной 
им сфере, в определенной мере отрицая спе-
циализацию. Безусловно, специализация у 
инвесторов и спекулянтов существует. Но она 
относится к профессиональному разделению 
труда и никакого отношения не имеет к техно-
логической специализации. К примеру, наня-
тый брокер может в определенный период 
заниматься продажей пшеницы, а через 
некоторое время его услугами воспользуется 
оптовый продавец рыбы. У посредников важ-
нейшими качествами являются квалифика-
ция и наличие требуемых знаний в той сфере, 
где они сводят продавца с покупателем. Это 
основа их работы.

Большое значение имеет менталитет. 
Украинцы в большей степени, чем другие 
народы, склонны связывать финансовую 
успешность со способностями, усилиями, 
знаниями индивида. В странах Запада удач-
ливость в делах чаще связывают с инициа-
тивностью, решительностью, целеустрем-
ленностью, способностью преодолевать 
препятствия. Успешными в ведении дел (а 
не в превращении воздуха в деньги) оказа-
лись так называемые трудоголики, облада-
ющие обеими группами указанных свойств и 
способные посвящать делу все свое время, 
зачастую не имея выходных и отпусков. Эти 
люди, как правило, обеспечивают высокое 
качество жизни, но живут (относительно 
своих доходов) скромно, все деньги вклады-
вая в производство. На Западе люди опре-
деленного уровня доходов и положения счи-
тают совершенно правильным пользоваться 
соответствующими магазинами, проживать в 
престижных районах и т. д.

Рассматриваемые группы предприни-
мателей всегда используют конъюнктуру. 
К примеру, украинцы считают, что вкладывать 
деньги необходимо в то, что, как правило, не 
обесценивается, а только растет в стоимости, 
поэтому в отличие от американцев спекули-
руют не на курсе акций, а на курсе доллара. 
При этом риск почти одинаковый. Можно вло-
жить удачно или неудачно деньги в акции, и 
можно так же с доходом или убытком инве-
стировать деньги в доллары или евро.
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Собирательно можно классифицировать 
индивидуальные особенности посредников:

– личная репутация. Их отличает сила 
данного слова и высокий профессионализм, 
отсутствие напрасных затрат труда;

– коммуникабельность. Они постоянно 
развивают горизонтальные связи с потенци-
альными продавцами и покупателями;

– результативность. Выражается в степени 
самореализации личности. Безусловным 
однозначным критерием успеха является 
получение материального вознаграждения 
(комиссионные или разница между оптовыми 
и розничными ценами), но при этом немало-
важным является удовлетворение потребно-
сти в признании со стороны других лиц;

– частная инициативность. Тщательность 
в проработке организации любого дела, 
нацеленность на то, чтобы сегодня сделать 
лучше, чем вчера;

– познавательные потребности. Жажда 
знаний, желание воспринимать как можно 
больше информации, в определенной сте-
пени пренебрежение к традициям.

Спекуляцию образно можно сравнить с 
птицей Феникс: при стабильно работающей 
экономике это явление может снижаться 
практически до нуля, но она никогда полно-
стью не исчезает. В периоды периодиче-
ски наступающих экономических кризисов, 
хозяйственных дисбалансов, нарушений 
пропорциональности в рыночном механизме, 
когда возникают перебои в поставках продук-
ции, спекуляция появляется вновь. Она неис-
коренима. До тех пор, пока будут существо-
вать стихийный рынок, неуправляемый спрос 
и предложение, спекуляция как определен-
ное явление будет проявляться в любом 
обществе, несмотря на степень развитости 
рыночных отношений.

Выводы из этого исследования. Таким 
образом, инвесторы отличаются от спеку-
лянтов:

– защищенностью. Прямые инвестиции 
защищены законами принимающей страны. 
При этом портфельные инвестиции имеют 
большую защиту, чем прямые: прямые в 
период общественных катаклизмов могут 
быть национализированы, а портфельные в 
момент прихода в страну регистрируются в 
Кабинете Министров Украины и будут в обя-
зательном порядке возвращены, несмотря на 
социальные потрясения. Спекулятивные вло-
жения ничем не защищены;

– целевым назначением. У инвесторов 
имеется стремление к постоянному и ста-
бильному получению дохода после выхода 
на запроектированную мощность приобре-
тенного предприятия, спекулянты же стара-
ются как можно быстрее достичь эффекта в 
кратковременном периоде. С их точки зрения, 
капитал – это движение денег для их безгра-
ничного увеличения в ограниченный срок;

– отношением к рынку. Для инвесторов 
обязательным условием является наличие 
устойчивого, стабильного рынка и спроса на 
товары и услуги. Спекулянты наиболее ком-
фортно чувствуют себя в условиях неопре-
деленности, хаотичности рынка. Поскольку 
основной источник спекулятивного дохода – 
это разница в ценах покупки и реализации, 
то для спекуляции важны именно колебания 
цен, а значит, периоды неустойчивости в эко-
номике. Чем чаще такие колебания, чем неу-
стойчивее цена, тем больше возможностей 
для извлечения спекулятивной прибыли;

– вознаграждением. Инвестор регулярно 
получает дивиденды. Конечно, это справед-
ливо в том случае, когда на акции регулярно 
платят дивиденды. Спекулянты обычно не 
получают дивиденды, к примеру в США они 
стараются продать акции до даты отсечки 
реестра (дата отсечки реестра – это день по 
состоянию, на который компания составляет 
список акционеров, имеющих право на полу-
чение дивидендов и на право голоса).
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У статті досліджено особливості лібералізації митно-тарифного регулювання експортно-імпортних опера-
цій в Україні щодо промислової та сільськогосподарської продукції, зокрема асиметричність та поступовість 
зниження ставок мита, недоліки застосування спеціальних захисних заходів вітчизняного виробника. Здій-
снено ґрунтовний порівняльний аналіз застосування нетарифних засобів регулювання зовнішньої торгівлі 
в Україні та ЄС. Досліджено здобутки та проблеми на шляху модернізації національної системи технічного 
регулювання, зокрема перешкоди створення системи оцінки відповідності продукції та імплементації євро-
пейських вимог у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Визначено загальні гальмівні чинники впрова-
дження положень Угоди щодо тарифного та нетарифного регулювання в законодавство України. 
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ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

В статье исследованы особенности либерализации системы таможенно-тарифного регулирования экс-
портно-импортных операций в Украине, в частности асимметричность и постепенность снижения ставок по-
шлины, недостатки применения специальных защитных мер отечественного производителя. Осуществлен 
основательный сравнительный анализ применения нетарифных средств регулирования внешней торговли 
в Украине и ЕС. Исследованы достижения и проблемы на пути модернизации национальной системы тех-
нического регулирования, в частности препятствия при создании системы оценки соответствия продукции и 
имплементации европейских требований в сфере санитарных и фитосанитарных мер. Определены общие 
препятствующие факторы внедрения положений Соглашения по тарифному и нетарифному регулированию 
в законодательство Украины.

Ключевые слова: зона свободной торговли, пошлина, либерализация, таможенный тариф, тарифная 
квота, нетарифные барьеры, единое окно, уполномоченный экономический оператор.

Tunitska J.M. NATIONAL CUSTOMS TARIFF AND NON-TARIFF POLICY IN THE CONDITIONS OF 
EUROINTEGRATION

The features of export-import operations customs-tariff regulation liberalization in Ukraine are investigated іn the 
article. A comparative analysis of the non-tariff means use in Ukraine and the EU has been carried out. The achieve-
ments and problems on the way of the national technical regulation system modernization, in particular, obstacles 
to the creation of conformity assessment of products system and the implementation of European requirements in 
the field of sanitary and phytosanitary measures, are investigated. The general inhibitory factors of the Agreement 
provisions on tariff and non-tariff regulation implementation in the legislation of Ukraine are determined.

Keywords: free trade zone, duty, liberalization, customs tariff, tariff quota, non-tariff barriers, single window, 
authorized economic operator.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На рахунку України сьогодні – 
16 угод про вільну торгівлю, які включають 
45 держав. Та найвагомішою є Угода про ЗВТ 
з ЄС (далі – Угода), що сприяє пожвавленню 
зовнішньої торгівлі між партнерами. Сукупна 
частка європейського ринку в обсязі україн-
ського експорту товарів та послуг із 2015 по 
2017 р. зросла з 32,8% до 38,3%, а загальний 
товарообіг збільшився в 1,3 рази [1].

Очікується, що європейський геопросто-
ровий пріоритет у зовнішній торгівлі завдяки 
поступовій імплементації Угоди дасть змогу 
забезпечити зростання ВВП України понад 
0,5%, загальне підвищення добробуту грома-
дян – на 1,2% щороку, збільшення середньої 
заробітної плати – на 5,5%, обсягів інвестицій 
із країн ЄС за умов припинення військового кон-
флікту, включення вітчизняних підприємств у 
панєвропейські ланцюги створення вартості [2]. 
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Угода передбачає поступову гармоніза-
цію вітчизняного законодавства, зокрема в 
частині митно-тарифного та нетарифного 
регулювання, до європейських вимог для 
інтегрування України в економічний простір 
співтовариства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомим внеском у комплексне дослідження 
напрямів удосконалення тарифного та нета-
рифного регулювання в Україні стали напра-
цювання вітчизняних науковців: О.П. Бори-
сенко, С.Ф. Гуцу, О.В. Дьяченко, Т.М. Мельник, 
К.С. Пугачевської, О.В. Сторожук, В.А. Усти-
менко та ін. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження проблем модернізації національної 
митно-тарифної та нетарифної політики за 
умов євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Модернізація національної митно-
тарифної та нетарифної політики відбувається 
з урахуванням положень Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом (роз-
діл IV «Торгівля і питання, пов’язані з тор-
гівлею»), до якої входять такі глави: «Націо-
нальний режим та доступ товарів на ринки», 
«Засоби захисту торгівлі», «Технічні бар’єри в 
торгівлі», «Санітарні та фітосанітарні заходи», 
«Митні питання та сприяння торгівлі» та ін., 
що сприятиме не тільки збільшенню обсягів 
експорту та імпорту між учасницями Угоди, а 
й структурним зрушенням в економіці України 
у цілому. Основою реформування системи 
регулювання зовнішньої торгівлі в Україні є 
гармонізація національного законодавства 
відповідно до директив ЄС. На 2017 р. досяг-
нуто успіхів майже за всіма напрямами 
реформ, закладено підвалини для подаль-
шого вдосконалення правового забезпечення. 

Лібералізація системи тарифного регулю-
вання експортно-імпортних операцій в Україні 
розпочалася зі вступом до СОТ. До цього часу 
основу вітчизняної політики у сфері митного 
регулювання доступу товарів на внутрішній 
ринок становили тарифні обмеження. Най-
нижчий рівень середньозваженої ставки ввіз-
ного мита зафіксовано у 2009 р. – 1,64%. 

Перевищення середньоарифметичної 
ставки митного тарифу над середньозваже-
ною свідчило про виконання митним тарифом 
України протекціоністської функції, передусім 
сільськогосподарських товарів. Позитивна 
динаміка коефіцієнта лібералізації торгівлі 
впродовж 2008–2013 рр. (у 2013 р. – на 
30,1%, у тому числі на ринку продукції сіль-

ського господарства – на 41,5%, промислових 
товарів – на 30,8%) свідчила про спрощення 
руху товарів [3].

Проте рівень зв’язаного тарифу України 
був чи не найнижчим серед країн – торго-
вельних партнерів, що негативно позна-
чалося на ціновій конкурентоспроможності 
вітчизняного виробника через політику 
обмінного курсу та високі темпи інфляції все-
редині країни. На момент підписання Угоди 
про асоційоване членство України в ЄС 
застарілі заходи протекціонізму все ще стри-
мували активізацію вітчизняних виробників 
на міжнародному ринку та не відповідали ні 
зобов’язанням у межах СОТ, ні довгостроко-
вим національним інтересам. 

Заходи щодо реалізації відносин між Укра-
їною та ЄС із приводу асоціації стали осно-
вним стратегічним напрямом модернізації 
національної регуляторної політики України, 
зокрема у секторі тарифного та нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічних відносин. 

Зі створенням ЗВТ України з ЄС лібералі-
зація тарифних і нетарифних методів регулю-
вання зовнішньої торгівлі відбувається асиме-
трично: поступове скасування імпортних мит 
для більшості продукції протягом трьох-семи 
років в Україні супроводжується негайною 
тарифною лібералізацією в ЄС. 

Загалом Україна та ЄС планують скасувати 
імпортні мита на 97% та на 96,3% тарифні 
лінії [4]. Україна поступово впродовж 10 років 
зменшуватиме ввізні мита на продукцію сіль-
ського господарства та переробної промис-
ловості, які є стратегічно важливими для неї 
(табл. 1).

За негайного скасування діючих тари-
фів ЄС для 94,7% товарних груп україн-
ських промислових товарів в Україні запро-
ваджено негайний преференційний режим 
лише для 49,2% промислових європейських 
товарів з ЄС. Після семи років перехідного 
періоду частка експорту ЄС, до якої Україна 
запровадить тарифну лібералізацію, зросте 
до 96% [4]. 

Поступове скасування імпортного мита 
в Україні за три-п’ять років поширюється на 
деякі види мінеральних продуктів, органіч-
ної продукції хімічної промисловості, добрив, 
автомобільних гумових шин, шкіряних виро-
бів і текстильних товарів, наприклад голо-
вних уборів.

Для захисту вітчизняної автомобільної 
галузі, яка пристосувалася до зменшення 
імпортних мит із 25% до 10% унаслідок вступу 
України до СОТ, для виробників легкових та 
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вантажних автомобілів установлено винятко-
вий тривалий перехідний період – 10 років. 
У перший рік імпортне мито знижується пере-
важно до 9–10% із подальшим поступовим 
скасуванням протягом 7–10 років. Починаючи 
з другого року запровадження ЗВТ Україна 
може до 15 років зберігати імпортний тариф 
на рівні 10%, якщо протягом попереднього 
року обсяг імпорту з ЄС перевищив 45 тис. 
автомобілів або імпорт з ЄС становив 25% від 
загальної кількості нових автомобілів, прода-
них на українському ринку. 

Проте такі спеціальні захисні заходи вітчиз-
няного виробника можуть стати додатковим 
тягарем для кінцевого споживача «дорогого» 
імпорту й ускладнити інтеграцію автомобіль-
ної промисловості України до конкурентоспро-
можних європейських ланцюгів постачання.

Спеціальні умови лібералізації запрова-
джено і для української текстильної промис-
ловості: зниження ввізного мита на вживаний 
одяг на п’ять років супроводжуватиметься 
застосуванням вхідних цін.

Україна зобов’язана скасувати ставки 
імпортного мита на 88,5% товарних позицій 
сільськогосподарської (с/г) продукції. Сьогодні 
мита на вказані товари спростовано на 35,2% 
тарифних ліній (тоді як Євросоюзом – 83,1%). 
Для решти продуктів європейських країн уста-
новлено перехідний період – сім років [4].

Однак ставки імпортного мита скасовані не 
за усіма с/г товарами. До 8,7% від загального 
обсягу тарифів на товари АПК передбачено 
проведення протягом 5–10 років обмеженого 
лінійного скорочення на 20–60% (зокрема, 
для молочної продукції, яєць, цукру, олій і 
жирів тваринного походження) зі збережен-
ням залишкових рівнів тарифів після закін-
чення перехідного періоду. 

Для порівняння: ЄС знизить тарифи на про-
дукцію АПК практично повністю у всіх випад-

ках, причому встановлено значно коротші 
перехідні періоди, ніж в Україні: 82,2% від усіх 
відповідних тарифів буде скасовано негайно 
і тільки 1,2% буде знижено до нуля протягом 
семи років. 

Україна нарівні з ЄС зобов’язалася посту-
пово скасувати діючі експортні мита впродовж 
10 років, не запроваджуючи при цьому нових, 
адже в ЄС вони інтерпретуються як непряма 
субсидія для вітчизняної промисловості. Від-
носно деяких груп товарів (насіння соняш-
нику, шкірсировина, окремі види продукції з 
металу, сталі та міді) уведено в дію спеціаль-
ний захисний механізм (на 15 років), за яким 
установлено обов’язкове стягнення додат-
кового збору в разі перевищення загального 
обсягу експорту з України до ЄС установле-
ного граничного рівня. 

Попри двосторонню домовленість про 
заборону збільшення ставки діючого мита 
або запровадження нового мита на продук-
цію походженням з країни – учасниці угоди в 
2015 р. Україна вимушено збільшила на 5% 
ставку ввізного мита на промислові товари 
й на 10% – на продукцію АПК для суттєвого 
скорочення її золотовалютних резервів та від-
новлення платіжного балансу. Зважаючи на 
економічну кризу в Україні, ЄС та більшість 
членів СОТ визнали ці заходи правочинними 
в межах правил організації в частині платіж-
ного балансу (ст. XII ГАТТ), якщо Україна при-
пинить їх застосування до кінця 2016 р. Над-
бавку було скасовано 1 січня 2016 р.

В Україні почали діяти правила визна-
чення походження, що встановлюють поря-
док визначення місця повного виробництва, 
критеріїв достатньої обробки або переробки 
на території країн-партнерів, що надає право 
вітчизняному виробнику на отримання сер-
тифікату з перевезення товару EUR.1 або 
декларації інвойс. 

Таблиця 1 
Зміна тарифного захисту України та ЄС за умов ЗВТ

Найменування групи,  
розділу за УКТЗЕД

Середня арифметична ставка ввізного мита

Діюча
З моменту 

набуття угодою 
чинності

11-й рік

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС
Усього по Митному тарифу 4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05
по товарах груп УКТЗЕД
01-24 (сільське господарство) 9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24

по товарах груп УКТЗЕД
25-97 (промислові та перероблені
сільськогосподарські товари)

3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,0

Джерело: складено автором на основі [5]
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Двостороння кумуляція походження перед-
бачає можливість використання виробниками 
ЄС і України матеріалів та компонентів похо-
дженням із країни іншої сторони, неначе вони 
походять із власної країни, для отримання 
преференційного режиму. 

Надання сертифікату EUR.1 здійснюється 
безоплатно митними органами з початку 
2016 р. Проте його отримання не обов’язкове 
в разі неперевищення загальною фактурною 
вартістю партії товарів українського похо-
дження 6 тис. євро, якщо експорт здійснює 
уповноважений економічний оператор, або 
в європейських державах по відношенню до 
імпорту продукції затверджені нульові ставки 
мита (за винятком положень Правил похо-
дження щодо кумуляції та квот).

Зважаючи на приєднання України до 
Регіональної конвенції про пан-євро-
середземноморські преференційні правила 
походження (ПЄМ) у 2018 р., на договірні 
сторони якої у 2017 р. припало 60% обсягу 
вітчизняного експорту та 50% від загального 
обсягу імпорту, використання ідентичних пра-
вил походження та діагональної кумуляції 
дасть можливість експортерам користува-
тися пільговими ставками мита і сприятиме 
їх залученню до міжнародних ланцюгів ство-
рення доданої вартості, збільшенню обсягів 
іноземного інвестування [9].

Позитивно вплине приєднання України до 
Конвенції на виробників автомобільних комп-
лектуючих, деревообробну і текстильну про-
мисловість, виробництво взуття та машино-
будування.

Україною укладено угоди про вільну тор-
гівлю (УВТ) із такими учасниками ПЕМ, як 
ЄС, ЄАВТ, Грузія, Македонія, Молдова, Чор-
ногорія, у межах яких іде заміна специфічних 
(притаманних для кожної країни) протоколів 
про походження товарів нормами Конвенції. 
На завершальній стадії процес підготовки до 
підписання угоди про вільну торгівлю з Туреч-
чиною, Ізраїлем, Сербією [6].

Проте, реалізуючи свої зобов’язання сто-
совно «комфортної» поступової лібераліза-
ції доступу до вітчизняного ринку європей-
ської продукції, Україна фактично позбавлена 
можливості реалізації захисних механізмів 
щодо власних ключових галузей економіки, 
які сприймаються ЄС як порушення вимог 
про неприпустимість торговельних бар’єрів. 
Наприклад, визнано неприпустимим уве-
дення Україною з 1 листопада 2015 р. забо-
рони на експорт деревини у необробленому 
стані внаслідок невиправдано низького рівня 

валютних надходжень від вивезення кругляка 
за кордон (лише 0,9% від загального обсягу 
експорту), що призвело до безконтрольної 
вирубки лісів і зменшення лісистості з 16% у 
1996 р. до 11% у 2015 р. за оптимального зна-
чення цього показника 20% [7]. 

При цьому переважають захисні механізми 
з боку ЄС. Тоді як Україною застосовано 
тарифні квоти для 2,8% тарифних позицій для 
с/г товарів з ЄС (у т. ч. м’яса і цукру), доступ 
до європейського ринку для вітчизняних това-
рів є обмеженим, що виявляється у запрова-
дженні тарифних квот на експорт українських 
товарів, які не завжди враховують специфіку 
національного господарства. Це призводить 
до швидкого вичерпання річних обсягів без-
митних квот за окремими групами товарів, а в 
інших випадках безмитні квоти залишаються 
незатребуваними.

Збільшення деяких торгових преференцій 
для України з боку ЄС (у 2017 р. тарифні квоти 
зросли у середньому на 10% для 18 вітчизня-
них агрохарчових товарів (меду, м’яса птиці, 
круп та борошна та ін.) не є виключно пози-
тивним фактом, з огляду на положення ст. 
4 резолюції Європейського Парламенту, де 
йдеться про можливість уведення у будь-який 
час мита на товар українського походження (у 
разі його імпорту), якщо виникнуть серйозні 
труднощі у виробників з ЄС. 

Термін дії та обсяги надання торгових пре-
ференцій пов’язуються з ефективністю про-
ведення Україною реформ за різними напря-
мами суспільного розвитку. 

Очевидним є факт забезпечення ЄС 
захисту власних економічних інтересів в 
односторонньому порядку. У ст. 32-1 Угоди 
затверджено пряму заборону будь-якого виду 
експортних субсидій на с/г товари, призначені 
для вивезення, натомість у ст. 40-1 закріплено 
право ЄС на субсидії в односторонньому 
порядку [8].

Вдосконалення вітчизняної митної полі-
тики відповідно до вимог ЄС здійснюється 
згідно з Дорожньою картою євроінтегра-
ційних реформ (2015 р.) та за участю між-
народних програм і організацій із питань 
митної безпеки, які сприяють: обміну інфор-
мацією з метою розбудови інституціональ-
ної спроможності, необхідної для адаптації 
національного законодавства; державному 
управлінню інституціями для їх ефективної 
роботи в ЄС; засвоєнню масштабного пра-
вового доробку ЄС; скороченню перехідного 
періоду; економічному та соціальному збли-
женню [9].
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Серед основних проблем вітчизняної мит-
ниці – застарілість технічного оснащення, 
витратність процесу митних процедур, коруп-
ція. Якщо імпортери пов’язують свої проблеми 
насамперед із валютним регулюванням, то 
експортери вказують на погану транспортну 
інфраструктуру та бюрократію. Хоча у 2017 р. 
більшість (54%) підприємств проходила мит-
ницю через «єдине вікно», витрачаючи на всі 
процедури в середньому чотири години. 

Затримка з ухваленням у 2017 р. Конвен-
ції про спрощення формальностей у торгівлі 
товарами та єдиного режиму транзиту, регла-
ментів, якими встановлюється Митний кодекс 
Союзу, системи Співтовариства для звіль-
нення від сплати мит, норм про митний контр-
оль над дотриманням прав інтелектуальної 
власності унеможливила впровадження дея-
ких практичних заходів, зокрема: визначення 
механізмів взаємної допомоги у сфері подання 
претензій; закріплення процедури виконання 
митних формальностей; визначення правил 
використання електронної системи транзиту 
для виконання митних формальностей та ін. 
Отже, домовленості, прописані в операційних 
висновках Митного підкомітету співробітни-
цтва «Україна – ЄС» від 15 червня 2017 р., 
що стосувалися уповноважених економічних 
операторів та впровадження вторинного зако-
нодавства у цій сфері, не були досягнуті в 
повному обсягу в указаний час.

Досі не прийняті законопроекти № 4777, № 
4776, що прискорили б запровадження у дію 
інституту уповноваженого економічного опе-
ратора (УЕО) – фактору спрощення митних 
процедур, удосконалення контролю та ефек-
тивної організації ресурсів митниці.

Основними перешкодами ефективного 
функціонування системи «єдиного вікна» в 
Україні як ключового елемента механізму 
спрощення процедур торгівлі, що вимагає 
адаптації вітчизняного законодавства до 
зобов’язань держави у рамках Угоди СОТ 
«Про застосування санітарних та фітосані-
тарних заходів» та «Про спрощення процедур 
торгівлі» та світових практик (у т. ч. митних 
прототипів, які зазначені в Угоді про асоці-
ацію), є: відсутність у деяких регіонах Укра-
їни комп’ютерного забезпечення та мережі 
Інтернет; статус електронного документа як 
повного еквівалента паперового документа 
досі не затверджено, тому на практиці мит-
ниця вимагає подання документів у паперо-
вому вигляді; під виглядом «електронного 
декларування» товарів замість електронного 
запису міжнародно визнаного формату вико-

ристовуються звичайні скановані електронні 
копії паперових документів.

Важливим досягненням на шляху при-
єднання нашої держави до Конвенції про 
єдиний режим транзиту 2017 р. є прийняття 
необхідного нормативно-правового забез-
печення впровадження комунікації з Новою 
комп’ютеризованою транзитною системою 
ЄС (NCTS) та єдиного адміністративного 
документа. Успішне функціонування націо-
нального модулю NCTS в односторонньому 
порядку в тестовому режимі протягом року 
є необхідною умовою для отримання запро-
шення про приєднання до Конвенції, що зна-
чно спростить умови ведення міжнародної 
торгівлі для суб’єктів господарювання. 

В Україні очікується докорінна зміна мит-
ниці за напрямами: зміна структури митних 
органів; аудит та регламентування митних 
процедур і процесів відповідно до світових 
стандартів; систематизація законодавства; 
модернізація ІТ-системи митниці; безпека 
митних даних; реформа системи оцінки мит-
ної вартості товарів; розвиток міжнародного 
митного співробітництва; створення власного 
моніторингового центру; розвиток автомати-
зованої системи управління ризиками; нова 
кадрова політика та ін.

Прискорення реформ у митній сфері поста-
вить Україну на один щабель із високорозви-
неними країнами та дасть змогу використати 
переваги, отримані в результаті введення в 
дію Угоди про вільну торгівлю з ЄС. 

З-поміж усіх нетарифних засобів регулю-
вання зовнішньої торгівлі країни ЄС віддають 
перевагу технічним бар’єрам (табл. 2). Напри-
клад, у 2017 р. ЄС ініціював 1 140 заходів. 
Суворі норми у сфері безпечності продукції 
спричиняють збільшення кількості санітар-
них і фітосанітарних заходів (у 2017 р. – до 
644 од). Україна порівняно з ЄС застосовує 
незначну кількість нетарифних заходів. 

Подолання технічних бар’єрів у торгівлі 
промисловою продукцією є важливою умо-
вою для ефективного функціонування погли-
бленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 
між Україною та ЄС, наближення українських 
виробників промислової продукції до ринку 
ЄС та нарощення експорту товарів із високою 
доданою вартістю з України. 

Європейська система технічного регулю-
вання визнана найбільш ефективною у світі 
у сфері усунення технічних бар’єрів у між-
народній торгівлі. Основні вимоги до безпеч-
ності й якості продукції зазначені у технічних 
регламентах ЄС і є обов’язковими на відміну 
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від гармонізованих стандартів ЄС, які роз-
роблено в рамках технічних регламентів і 
вважаються добровільними. Дотримання під 
час виробництва продукції одного з гармо-
нізованих стандартів ЄС означає загальне 
дотримання базових вимог, окреслених у 
технічному регламенті. Контроль над дотри-
манням вимог технічних регламентів здій-
снюється за допомогою організації системи 
ринкового нагляду.

Україна завчасно провела гармонізацію 
горизонтального законодавства з правом 
ЄС та ухвалила всі рамкові закони у цій 
сфері ще до визначеного терміну виконання 
зобов’язань.

Згідно із Законом України «Про технічні 
регламенти та оцінку відповідності» від 
10 лютого 2016 р. здійснюється поступова 
реформа вітчизняної системи технічного регу-
лювання шляхом переходу від обов’язкової 
сертифікації в державній системі сертифіка-
ції до європейської системи оцінки відповід-
ності. З 1 січня 2018 р. спростовано державну 
систему обов’язкової та добровільної серти-
фікації продукції, що впроваджена в Україні 
Декретом Кабінету Міністрів України «Про 
стандартизацію і сертифікацію» № 46-93 від 
10 травня 1993 р. [11].

На шляху гармонізації в галузі техніч-
них регламентів виникла низка перешкод, 

зокрема труднощі в імплементації техрегла-
ментів та директив, які перебувають у віданні 
кількох структур. 

Україна запроваджує європейські стан-
дарти (EN) з одночасним скасуванням кон-
фліктних національних та міждержавних 
стандартів (ГОСТів). На початок 2018 р. фонд 
національних стандартів налічував 23 677 од., 
з яких 13 211 – міжнародні та європейські 
стандарти, прийняті як національні. Їх засто-
сування свідчить про відповідність продукції 
вимогам зазначених технічних регламентів 
(отримання презумпції відповідності). При-
йнято національні стандарти, ідентичні гар-
монізованим європейським, та відповідність 
яким надає презумпцію відповідності вимо-
гам технічних регламентів; у повному обсязі 
(14 475) спростовано міждержавні стандарти 
(ГОСТи), розроблені до 1992 р. [12]. 

Разом із розробленням проекту закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо військових стандартів» роз-
почато формування нової системи військової 
стандартизації в Україні, у межах якої будуть 
прийматися стандарти НАТО. 

У галузі метрології у 2017 р. завершено 
створення чотирьох державних первинних 
еталонів та впроваджено атестацію аудито-
рів. Віднині національні органи беруть участь 
у європейських та міжнародних організаціях 

Таблиця 2 
Нетарифне регулювання у країнах ЄС та Україні в 2007, 2013–2017 рр.,  

кількість ініційованих та діючих заходів

Назва заходу

2007 2013 2014 2015 2016 2017

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Ук
ра

їн
а

Є
С

Санітарні та 
фіто-санітарні 
заходи

1 325 93 480 103 534 108 569 120 591 120 644

Технічні бар’єри  
в торгівлі - 373 94 787 99 868 106 943 113 1046 131 1140

Антидемпінгові 
заходи 21 147 26 109 19 117 17 123 18 127 18 123

Компенсаційні 
заходи - 10 - 18 1 16 1 14 1 16 1 16

Гарантії 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 2
Спеціальні 
гарантії - 23 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27

Кількісні 
обмеження - 2 3 11 4 12 4 12 4 18 4 18

Тарифні квоти 1 87 1 87 1 87 1 87 1 87 1 87
Джерело: складено автором на основі [10]
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зі стандартизації, метрології, оцінки відповід-
ності, акредитації. Україною отримано статус 
організації-компаньйона (CSB) зі стандарти-
зації в Європейському комітеті зі стандарти-
зації (CEN) та Європейському комітеті зі стан-
дартизації в галузі електротехніки (CENELEC), 
підписано Меморандум про взаєморозуміння 
між Національним органом стандартизації та 
Європейським інститутом телекомунікаційних 
стандартів ETSI, що прискорить наближення 
вітчизняної системи стандартизації до євро-
пейської. Діяльність Національного агентства 
з акредитації України (НААУ) визнано в ЄС. 

Серед переваг запровадження положень 
Угоди АСАА слід відзначити [13–15]: посту-
пове зниження нетарифних бар’єрів у зовніш-
ньоторговельних відносинах з європейськими 
та іншими країнами світу, що відкриє нові 
ринки та активізуватиме експортні операції 
внаслідок взаємного визнання сертифікатів 
відповідності між Україною та ЄС у пріоритет-
них секторах промисловості; забезпечення 
високого рівня безпеки продукції та послуг, 
витіснення з ринку дешевих товарів, що зумо-
вить кращий захист прав споживачів від нея-
кісних товарів, сприятиме поліпшенню їхнього 
здоров’я та зменшенню травматичних ситу-
ацій. Імплементація Україною Угоди АСАА 
означатиме завершення створення системи 
технічного регулювання, горизонтально гар-
монізованої з європейською. 

Основним ризиком для вітчизняних підпри-
ємств є необхідність значного обсягу витрат 
на пристосування до нової системи.

Відбувається перший етап підготовки до 
підписання Угоди АСАА щодо трьох секторів 
промислової продукції (низьковольтне елек-
тричне обладнання; електромагнітна суміс-
ність обладнання; безпека машин), у ході 
якого вітчизняні технічні регламенти приве-
дено у відповідність до європейських, призна-
чено органи з оцінки відповідності, оновлено 
переліки національних стандартів тощо. 

Попри позитивну оцінку вітчизняного зако-
нодавства процес підготовки до підписання 
Угоди АСАА в 2017 р. уповільнився через 
відсутність повної відповідності нормам ЄС 
окремих положень законів у сфері технічних 
регламентів та оцінки відповідності, держав-
ного ринкового нагляду і контролю нехарчо-
вої продукції, низький рівень комунікації між 
органами ринкового нагляду, невідповід-
ність кадрового забезпечення, несвоєчасне 
здійснення заходів щодо запиту бюджетного 
фінансування закупівлі зразків нехарчової 
продукції. 

Основною перешкодою створення в Укра-
їні системи оцінки відповідності продукції 
вітчизняними органами з оцінки відповід-
ності є труднощі з нотифікацією некомпе-
тентних органів, які не проводять реальних 
випробувань та нездатні оцінити протокол 
випробувань, виданий іншою лабораторією, 
що здешевлює їхні послуги та підвищує при-
вабливість для несумлінних суб’єктів біз-
несу. Міністерство економічного розвитку 
та торгівлі України та Американська торго-
вельна палата визначили напрями внесення 
поправок до законодавства про маркування 
окремих видів продукції та до Закону «Про 
захист прав споживачів» і подальшої співп-
раці щодо імплементації міжнародних й 
європейських норм до системи технічного 
регулювання України [16].

Відповідно до Всеохоплюючої стратегії 
імплементації законодавства у сфері сані-
тарних та фітосанітарних заходів до вимог 
ЄС, гл. 4 (СФЗ), до кінця 2021 р. Україна має 
адаптувати до національного законодавства 
понад 250 актів ЄС за такими напрямами, як 
державний контроль у сфері СФЗ, безпеч-
ність харчових продуктів та кормів, здоров’я 
і благополуччя тварин, здоров’я рослин тощо. 
Угодою про асоціацію встановлено механізм 
визнання еквівалентності СФЗ стосовно окре-
мих заходів чи всієї системи, що застосову-
ється до сектору, підсектору, товару [17]. 

У 2017 р. створено Підкомітет з управління 
СФЗ Комітету Асоціації «Україна – ЄС» у тор-
говельному складі, у рамках роботи якого 
триває погодження положень Всеохоплюю-
чої стратегії СФЗ між Україною та ЄС для її 
затвердження на двосторонньому рівні «Укра-
їна – ЄС» у вигляді Додатку V до гл. 4 Угоди 
про асоціацію через оновлення окремих актів 
європейського законодавства, у т. ч. зміну 
термінів адаптації цих актів ЄС.

Відповідно до Стратегії СФЗ, прийнято 
низку законів, які створюють фундамент для 
адаптації української системи безпечності 
харчової продукції відповідно до європей-
ських директив. Для реалізації ключового 
європейського принципу «від лану до столу» 
з вересня 2017 р. по 2018 р. (а з 2019 р. це 
очікує й на дрібні підприємства) усіма вели-
кими вітчизняними виробниками харчової 
продукції з/без умісту необроблених інгреді-
єнтів тваринного походження запроваджу-
ються система HACCP, європейські правила 
виробництва органічної продукції тваринного 
й рослинного походження, вимоги до продук-
тів із какао й шоколаду та організації торгівлі 
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рослинами, насінням рослин, продуктами 
рослинного походження.

Серед інших позитивних зрушень: ство-
рення Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів; розроблення та застосування у 
рамках контролю над експортом вітчизняної 
яловичини на європейський ринок у 2017 р. 
національної програми безперервного моні-
торингу великої рогатої худоби на губчасту 
енцефалопатію та єдиного підходу до регу-
лювання імпорту продуктів тваринного похо-
дження з європейських країн до України.

Підтвердженням результативності здійсне-
них реформ у сфері фітосанітарних заходів є 
отримання у 2017 р. доступу до європейського 
ринку 290 виробниками продукції тваринного 
походження, зокрема 110 із них – суб’єкти 
харчової промисловості.

Нагальним питанням є впровадження 
європейських вимог до виробництва та обігу 
кормів, що завадить потраплянню до орга-
нізму людини шкідливих речовин через про-
дукти тваринного походження. Потребує імп-
лементації європейське законодавство щодо 
надання споживачам інформації про харчові 
продукти.

Найбільшою перешкодою для гармонізації 
законодавства зазвичай є процес погодження 
проектів актів у сфері СФЗ Державною регу-
ляторною службою та Міністерством юстиції 
України.

Загалом порівняно з іншими країнами, які 
пройшли шлях до вступу в ЄС, процес адапта-
ції національного законодавства в Україні від-
бувається повільно, що гальмує модернізацію 
національної регуляторної політики у цілому. 
Наприклад, у Польщі з 2000 р. приймалися 
щорічно 70–90 законодавчих актів [18], а на 
момент набуття повного членства в ЄС обсяг 
неімплементованих у національне законодав-
ство актів ЄС дорівнював 2,9%. Рівень же від-
ставання України, за попередніми розрахун-
ками, становить 60%. 

Ключовими чинниками прискорення пра-
вотворчої діяльності є мотивація та зацікав-
леність держави в активізації модернізації 
регуляторного законодавства України з ураху-
ванням положень актів ЄС та Угоди про ЗВТ. 
Проте застосування до України дискриміна-
ційного підходу з боку ЄС під час складання 
тексту Угоди про асоціацію, в якій міститься 
недвозначне положення про те, що Угода 
залишає відкритим майбутній розвиток від-
носин Україна – ЄС [19], свідчить про неви-
значеність статусу України навіть у разі сум-

лінного ставлення до процесу імплементації 
актів права ЄС у національне законодавство. 
Натомість набуття статусу членів ЄС Поль-
щею та Угорщиною чітко зафіксовано у пре-
амбулі та перших статтях Угоди. Слід взяти 
до уваги непослідовну політику окремих 
членів ЄС щодо членства нашої держави в 
ЄС. У 2017 р. противником запропонованого 
збільшення обсягу преференцій для України 
стала також Франція.

Гальмівними чинниками імплемента-
ції Угоди є: несистемна робота уряду дер-
жави (Кабінетом Міністрів не розроблено 
річні плани роботи з реалізації Загально-
державної програми адаптації вітчизняного 
законодавства до європейського і, відпо-
відно, відсутня така звітність); недостатність 
інформування України про нормотворчу 
діяльність в ЄС (за винятком санітарних, 
фітосанітарних заходів та публічних закупі-
вель); відсутність можливості впливати на 
зміни в законах, які згодом потребуватимуть 
імплементації в національні, на відміну від 
інших асоційованих членів.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, модернізація вітчизняної митно-
тарифної та нетарифної політики відпо-
відно до положень глав розділу IV «Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про 
асоціацію відбувається повільно, зважаючи 
на внутрішні стримуючі чинники (зокрема, 
повільний процес гармонізації українського 
законодавства через несистемну роботу 
парламенту та уряду) та зовнішні чинники 
(дискримінаційне ставлення до України офі-
ційних органів ЄС та запровадження ними 
нерівноцінних захисних механізмів європей-
ського ринку). 

Серед позитивних здобутків на шляху 
реформування системи регулювання виді-
лено: застосування перехідного періоду 
для тарифної лібералізації з метою захисту 
вітчизняного виробника на тлі негайного ска-
сування імпортних мит в ЄС; забезпечення 
на перспективу можливості лібералізації тор-
гівлі за умовами угод про вільну торгівлю у 
регіоні ПЄМ з огляду на набуття Україною 
статусу учасниці Регіональної конвенції про 
пан-євро-середземноморські преферен-
ційні правила походження; наближення до 
завершального етапу створення системи 
технічного регулювання, горизонтально гар-
монізованої з відповідною системою ЄС; 
реформування системи безпечності харчової 
продукції на основі впровадження базових 
європейських принципів та практик відпо-
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відно до розробленої Стратегії СФЗ України; 
реформування вітчизняної митної справи від-
повідно до вимог ЄС (ратифікація Угоди про 
спрощення процедур торгівлі, впровадження 
системи «єдиного вікна», інституту УЕО); під-
готовчі заходи до підписання Конвенції про 
єдиний режим транзиту; розроблення кон-
цепції реформування митниці.

У процесі реформування вітчизняної 
митно-тарифної та нетарифної політики інтер-
еси національних товаровиробників залиша-
ються недостатньо захищеними, що робить 
економічно невигідним виключно європей-

ський пріоритет розвитку зовнішньої торгівлі 
України. Гармонізація регулятивних важе-
лів відповідно до директив європейського 
законодавства на тлі стабільно негативного 
сальдо торговельного балансу України з ЄС 
має стати трампліном для забезпечення 
виходу вітчизняного виробника на альтерна-
тивні швидкозростаючі ринки (наприклад, Азії 
та Африки) та поштовхом для пошуку шляхів 
відновлення позицій на традиційних ринках 
деяких країн, діяльність на яких менш зарегу-
льована і забезпечена постійним попитом на 
вітчизняну продукцію.
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В статье обобщены теоретические и концептуальные подходы к трансформации государственного регу-
лирования организации оплаты труда, которые должны основываться на совершенствовании экономической 
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The article summarizes the theoretical and conceptual approaches to the transformation of state regulation of 
the organization of wages, should be based on the improvement of economic and social determinants. The strategic 
stages of the development vector concerning the introduction of the conceptual framework of state regulation by the 
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systematized.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема вибору вектору транс-
формації державних інститутів під час регу-
лювання отримання винагороди за працю 
потребує ґрунтовної методології їх визна-
чення та реалізації в майбутньому. Обґрун-
тування стратегічного вектору розвитку дер-
жавної політики у сфері організації оплати 
праці через визначення її пріоритетних 
напрямів є одним із найважливіших етапів 
формування соціально-справедливих тру-
дових відносин у державі. Від правильності 

та обґрунтованості вибору цих напрямів дер-
жавної політики у сфері оплати праці зале-
жить ефективність реалізації політики, сту-
пінь досягнення цілей, вирішення завдань, 
що стоять перед системою трудових відно-
син у національній економіці. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Серед науково-теоретичних розробок 
державної політики у сфері організації оплати 
праці слід згадати праці відомих науковців, 
таких як Д. Богиня, О. Боднарук, О. Івашина, 
Г. Завіновська, А. Колот, Т. Костишина, Г. Кулі-
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ков, В. Лагутін, Е. Лібанова, С. Матюх, Н. Місюк, 
В. Онищенко, С. Покропивний, В. Приймак, 
М.В. Семикіна, Г. Тибінка, Л. Шульгінова та ін. 
Сучасні інституції держави, які регулюють тру-
дові відносини в країні, не відповідають рівню 
розвитку й особливо – ефективності функціо-
нування національної системи оплати праці, 
є недостатніми для забезпечення сталого 
розвитку вітчизняної економіки, гарантованої 
національної безпеки, виходу в найближчій 
перспективі на європейські стандарти життя 
українських громадян за рахунок економіч-
ного зростання. Проте у вищезазначених пра-
цях ґрунтовно не досліджено концептуальні 
питання забезпечення реалізації засад та 
принципів розвитку організації оплати праці 
в Україні.  Формування цілей статті. Метою 
статті є визначення напрямів та побудова 
вектору розвитку і трансформації державного 
регулювання організації оплати праці задля 
оптимізації та зростання ефективності дій 
державних інститутів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема регулювання оплати праці 
на рівні місцевого самоврядування не зво-
диться тільки до пошуку оптимальних форм і 
методів взаємодії регіональних і муніципаль-
них органів за цими питаннями. Важливим 
моментом є визначення функцій адміністра-
цій регіонів і міст обласного підпорядкування 
для досягнення цілей і вирішення завдань 
регіону загалом.

Для реалізації переваг механізму конку-
ренції під час встановлення ринкової ставки 
заробітної плати органи місцевого самовря-
дування повинні подбати про розвиток ринку 
праці, забезпечити працівників і роботодавців 
всебічною інформацією про наявні вакан-
сії. Необхідна також періодична публікація 
даних про рівні тарифних ставок і окладів, 
надтарифних виплат за професійно-кваліфі-
каційними групами працівників у районі, місті, 
області [3, с. 38].

Реалізація етапу реформування оплати 
праці на рівні району, міста повинна підви-
щити державні гарантії в області оплати праці, 
забезпечити основу для розширеного відтво-
рення робочої сили, створити передумови 
неухильного росту оплати праці. Конкретна 
мета цього етапу – підвищення мінімальної 
заробітної плати до рівня мінімального спо-
живчого бюджету. Подальша стратегія адмі-
ністрацій районів, міст – створення за допо-
могою проведеної соціально-економічної 
політики умов безперервного росту оплати 
праці на цій території.

Логіка досліджень вимагає розгляду про-
блем реформування оплати праці не тільки 
на державному та регіональному рівнях, але 
й на рівні підприємства. Роботу щодо вдоско-
налення стимулювання праці на підприємстві 
необхідно здійснювати відповідно до обра-
ної стратегії розвитку. Під стратегією розви-
тку підприємства варто мати на увазі вибір 
довгострокових напрямів соціального та еко-
номічного його розвитку. Головне завдання 
при цьому полягає у визначенні пріоритетів 
подальшого розвитку, ретельному запрова-
дженні комплексу заходів [1, с. 68].

Так, стратегічною метою підприємства має 
стати підвищення тарифної ставки 1-го роз-
ряду або заробітної плати самих низькоопла-
чуваних працівників до рівня прожиткового 
мінімуму. У цьому напрямі на підприємстві 
необхідно поетапно реалізувати два інших 
напрями, таких як створення економічних 
умов для зростання заробітної плати, лікві-
дація заборгованості працівникам з оплати 
праці; створення передумов для неухильного 
зростання заробітної плати (рис. 1).

На першому етапі перетворень пріори-
тетними варто визнати вирішення економіч-
них завдань, що припускають збільшення 
прибутку підприємства як джерела власних 
коштів, що спрямовуються на техніко-техно-
логічний розвиток підприємства. На підпри-
ємствах, де є заборгованість із заробітної 
плати, необхідно насамперед ліквідувати цю 
проблему. При цьому не слід підвищувати 
рівень поточної заробітної плати, необхідно 
строго дотримуватися принципу виперед-
жального зростання продуктивності праці 
порівняно зі зростанням заробітної плати 
й дотримуватися співвідношення між цими 
показниками, рекомендованого державою. 
Міри подібного роду будуть сприяти ство-
ренню економічної основи росту заробітної 
плати. У комплекс конкретних заходів пови-
нно входити вдосконалювання видів, форм і 
систем оплати праці для підвищення їхньої 
стимулюючої функції. 

Таким чином, види, форми й системи 
оплати праці повинні відповідати таким 
вимогам:

– використовувати обґрунтовані норми 
витрат праці працівників;

– створювати високу матеріальну заці-
кавленість за допомогою вдосконалювання 
структури оплати праці;

– забезпечувати сталість тарифних ста-
вок, що використовуються на першому етапі 
перетворень [2, с. 245]. 
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Загалом перший етап перетворень пови-
нен характеризуватися спрямуванням зусиль 
на стабілізацію виробництва як основи для 
ліквідації заборгованості щодо оплати праці 
та створення тенденцій поступового її зрос-
тання. Отже, заробітну плату на підприємстві 
варто розглядати як основний стимулюючий 
фактор під час удосконалення структури 
оплати праці на першому етапі. При цьому 
необхідно керуватися принципом: найбільш 
ефективною формою впливу на трудову 
активність є грошові премії. 

Другий етап удосконалення оплати праці 
припускає введення механізму корегування 
оплати праці за кінцевими результатами гос-
подарської діяльності підприємства. Цей етап 
припускає застосування мотиваційних моде-
лей, що створюють високу матеріальну зацікав-
леність у результатах праці. Цей етап повинен 
створити передумови для неухильного росту 
рівня оплати праці працівників підприємств.

Третій етап припускає вирівнювання рів-
нів мінімальної заробітної плати й мінімаль-
ного споживчого бюджету. Тільки в цьому разі 
можна буде забезпечувати підвищення рівня 
життя з урахуванням специфіки кожного регі-
ону. Науковцями розроблено і подано весь 
запропонований комплекс заходів, спрямо-
ваних на вдосконалення організації оплати 
праці, виходячи з досвіду високорозвинутих 
країн Європейського Союзу [3, с. 40].

Сформульовані вище напрями являють 
собою комплекс заходів, які є способами 
досягнення цілей і вирішення поставлених 
завдань. При цьому одним із принципів їх роз-
роблення є поєднання інтересів приватного й 
державного секторів економіки. 

Загалом реалізація всієї системи назва-
них заходів щодо вдосконалення організації 
оплати праці повинна базуватися на таких 
принципах:

– поєднання інтересів усіх рівнів управ-
ління під час здійснення заходів реформу-
вання оплати праці;

– рівноправність усіх рівнів влади в реалі-
зації виробленого комплексу мір, включаючи 
використання варіантності;

– збільшення рівня власних доходів тери-
торій і стимулювання інвестиційної діяльності;

– вирівнювання за допомогою інвестицій-
них програм регіональних, галузевих рівнів 
оплати праці;

– створення умов для підвищення заці-
кавленості органів державної влади у прове-
денні інвестиційної політики, спрямованої на 
підвищення заробітної плати;

– взаємна відповідальність між ланками 
бюджетної системи за дотримання органами 
влади всіх рівнів зобов’язань щодо міжбю-
джетних відносин;

– ясність і прозорість інвестиційної полі-
тики [4, с. 165].

Рис. 1. Проекція заходів державного регулювання  
організації оплати праці на макрорівень

Джерело: побудовано автором
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Усі перераховані принципи взаємозалежні, 
від ступеня комплексності їх використання 
залежить ефективність реалізації поданих 
заходів щодо реформування оплати праці. 
Узагальнення отриманих принципів дало 
змогу приступити до подання трансформа-
ційного вектору розвитку концептуальних 
засад державного регулювання організації 
оплати праці в Україні. Ця модель наведена 
на рисунку 2. Вона являє собою побудову, що 
поєднує три основних етапи. Етапи склада-
ються із засад, що характеризують їх вплив на 
механізм оплати праці. Усі етапи мають роз-
винуті послідовні взаємозв’язки один з одним. 

Вищеописані елементи діють повною 
мірою не у кожній ситуації, тому що йдеться 
лише про загальну зведену систему. Але саме 

з цих елементів складається найбільш ефек-
тивна взаємодія. Крім того, у різних системах 
ці елементи можуть мати різне значення, 
формувати різну структуру.

Висновки з цього дослідження. Підсум-
ком проведеного дослідження можна зазна-
чити таке: концептуальні засади регулювання 
оплатою праці державними інститутами 
можуть мати в різних країнах особливості 
і специфічний характер. Загалом ця побу-
дова може бути оптимізаційною тільки у разі 
наявності всіх етапів і елементів, що діють 
повною мірою. Відсутність якого-небудь етапу 
чи елемента або їхній ослаблений стан може 
привести до неефективного функціонування 
всього механізму реформування державного 
регулювання організації оплати праці в Україні.

 

Центральна ідея 
державного 
регулювання 
організації 
оплати праці 

Трансформаційна 
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регулювання 
організації оплати 
праці 

Проекція засад 
державного 
регулювання 
організації 
оплати праці до 
мікрорівня 
національної 
економіки  

Рис. 2. Вектор трансформації та розвитку  
державного регулювання організації оплати праці

Джерело: побудовано автором
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблематика розвитку сфери циф-
рової економіки в Україні (економіки знань, або 
економіки великих даних) пов’язана з необ-
хідністю застосування у бізнесі, управлінні та 
суспільному житті новітніх електронних тех-
нологій, послуг, інформатизації виробничих 
процесів, поліпшення цифрових навичок та 
компетенцій населення. Технології електро-
нної ідентифікації особи, блокчейн, електро-
нний банкінг наповнюють сучасне економічне 
життя новим змістом, базисом якого виступа-
ють нові знання та підготовлені фахівці.

Міжнародний досвід розвинутих країн світу 
говорить про пріоритетність розвитку цифро-
вої економіки. Цифровий порядок денний для 
Європи є однією із семи флагманських ініці-
атив (flagship initiatives) стратегії «Цифровий 
порядок денний для Європи» (Digital agenda 
for Europe) [1]. Країни Європейського Союзу 
прагнуть забезпечити ширше та ефективніше 
застосування цифрових технологій, що дасть 
Європі змогу розв’язати основні проблеми, які 
стоять перед нею, та сприятиме поліпшенню 
якості життя європейців, зокрема забезпечить 
кращу охорону здоров’я, більш безпечний та 
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ефективний транспорт, більш чисте довкілля, 
нові можливості у сфері медіа та легший 
доступ до державних послуг та культурного 
розвитку [2, с. 8].

Україна належить до числа країн, у яких 
на законодавчому рівні розвиток цифрової 
економіки визначено одним із пріоритетних 
напрямів державної політики, як окреслено у 
проекті закону «Про цифровий порядок ден-
ний України» [3]. Зазначається, що питання 
«цифровізації» окремих галузей економіки, 
сфер суспільного життя має вирішуватися 
шляхом прийняття галузевих нормативно-
правових актів. Цей процес не буде разо-
вим, він буде постійним, необмеженим у 
часі, оскільки технології та суспільні процеси 
постійно розвиваються.

Концепція розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018–2020 рр. (далі – 
Концепція) була схвалена Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. 
№ 67-р [4, с. 3]. Згідно з Концепцією, розвиток 
цифрової економіки України полягає у ство-
ренні ринкових стимулів, мотивацій, попиту 
та формуванні потреб щодо використання 
цифрових технологій, продуктів та послуг 
серед українських секторів промисловості, 
сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства 
для їх ефективності, конкурентоздатності та 
національного розвитку, зростання обсягів 
виробництва високотехнологічної продукції та 
благополуччя населення. До основних цілей 
цифрового розвитку України належать:

– прискорення економічного зростання та 
залучення інвестицій;

– трансформація секторів економіки в кон-
курентоспроможні та ефективні;

– технологічна та цифрова модернізація 
промисловості та створення високотехноло-
гічних виробництв;

– доступність для громадян переваг та 
можливостей цифрового світу;

– реалізація людського ресурсу, розвиток 
цифрових індустрій та цифрового підприєм-
ництва.

Для досягнення таких стратегічних цілей 
відповідним чином повинен бути навчений 
персонал та створено умови для навчання 
студентів і підвищення кваліфікації праців-
ників у формі дистанційної освіти. Цього 
потребують передусім як люди з обмеженими 
можливостями, працюючі на підприємствах 
особи і службовці, так і фрілансери (само-
зайняті особи).

Нормативно-правовим джерелом для 
навчання осіб та подальшої реалізації люд-

ського потенціалу у сфері цифрової економіки 
виступають Ліцензійні умови провадження 
освітньої діяльності (далі – Ліцумови), що 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (у редак-
ції Постанови Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 р. № 347) [5]. Так, пунктом 
61 Ліцумов унормовано, що для запрова-
дження дистанційної форми навчання заклад 
фахової передвищої освіти повинен додат-
ково дотримуватися вимог до навчально-
методичного, кадрового і системотехнічного 
забезпечення дистанційної форми навчання, 
а також забезпечити створення і функціо-
нування системи управління дистанційною 
формою навчання та веб-ресурсами навчаль-
них дисциплін (програм) [5, c. 17]. Ці вимоги 
накладають відповідні зобов’язання щодо 
виконання закладами освіти особливих умов 
навчання у дистанційній формі, у тому числі 
для викладання курсу «Цифрова економіка».

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми «цифровізації» суспільства, 
зокрема розвитку цифрової економіки і дис-
танційного навчання, досліджувалися еко-
номістами, державознавцями, теоретиками 
права, філософами, соціологами. Вагомий 
внесок зробили такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені: П. Воробієнко [6; 7], О. Джусов [8], 
В. Іванова [9], Л. Мирутенко [10], Дж. Стігліц 
[11], Л. Федулова [12] та ін. 

Водночас у роботах учених питання органі-
зації курсу дистанційного навчання «Цифрова 
економіка» порушуються частково.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах сьогодення 
сфера «цифрових» навичок та компетен-
цій в Україні розвивається клаптиково, хао-
тично та окремо від академічної (так зва-
ної формальної) освіти. Застарілі методики 
викладання та матеріальна база, відсутність 
навчальних стандартів, підготовлених викла-
дачів, а також недоступність цифрових тех-
нологій для навчального процесу призвели 
до надзвичайно низького рівня цифрової 
грамотності в усіх наявних сегментах дер-
жавної системи освіти (дошкільної, початко-
вої, середньої, вищої). Зустрічаються лише 
окремі винятки. Цифрові навички в середніх 
школах, наприклад, обмежуються уроками та 
класами інформатики, де навчають загаль-
ним принципам побудови комп’ютерів та 
основам алгоритмізації, що рідко містять осо-
бливості користування цифровими засобами 
[13, c. 20]. Так, програми з дисципліни «Інфор-
матика», що розташовані на інтерактивному 
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сайті «Інформатика-ДистОсвіта», висвітлю-
ють такі інформаційні технології, як [14]: 

Основи комп'ютерної графіки; Основи 
комп'ютерних презентацій; Microsoft Excel у 
профільному навчанні; Основи баз даних; 
Основи веб-дизайну; Веб-технології; Інфор-
маційний працівник; Медіакультура. 

Фактично виник дисонанс між шкільною 
системою навчання ІТ-технологіям та само-
стійними досягненнями більшості учнів.

Невирішеною частиною загальної про-
блеми проблемою є те, що в закладах вищої 
освіти України майже відсутня дистанційна 
форма навчання (англ. – e-Learning). Як 
визначено у проекті Цифрової адженди Укра-
їни, такий підхід не відповідає сучасним вимо-
гам, не є наскрізним (кросплатформовим) та 
має дуже сумнівні результати.

Ці моменти й спонукали до розкриття про-
блемного поля даної статті. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є обґрунту-
вання теоретико-практичних засад розвитку 
освітньої компоненти цифрової економіки для 
застосування алгоритмів побудови контенту 
дистанційного курсу «Цифрова економіка».

Для досягнення мети дослідження були 
поставлені такі завдання:

– визначити ключові поняття цифрової еко-
номіки та проаналізувати особливості архітек-
турної складової цієї сфери; 

– розробити методологічні рекомендації 
щодо контенту дистанційного курсу «Циф-
рова економіка».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перехід до цифрової економіки зму-
сив переглянути всю діючу економічну сис-
тему України починаючи від її архітектури і 
механізмів забезпечення функціонування і 
закінчуючи окремими інструментами ведення 
бізнесу та навчання. Водночас змінилися зна-
чення і мета освітнього процесу, тренування 
фахівців. Він перейшов із площини знань, 
навичок та вмінь особи до опанування фахо-
вими компетенціями, що розроблені відпо-
відно до усталених стандартів. У зв’язку із 
цим передусім набуває особливого значення 
питання унормування понять та категорій 
сфери цифрової економіки.

Поняття сфери цифрової економіки є 
складниками науково-теоретичного базису 
цієї сфери. У проекті Цифрової адженди Укра-
їни визначено, що економіку, котра застосо-
вує «цифрові технології», називають «цифро-
вою», а сфера, котра їх створює, впроваджує 
та обслуговує, – «цифровою» індустрією. Роз-

виток «цифрової» економіки (антонім – «ана-
логова» економіка) потребуватиме титанічних 
організаційних та законодавчих зусиль із боку 
держави, але успіху можливо досягти лише 
тоді, коли покладемося на інноваційний та 
креативний потенціал нашого бізнесу та гро-
мадян. «Цифрова економіка» – ключовий дви-
гун конкурентоспроможності, продуктивності, 
інновацій та загалом економічного зростання 
України в глобальному «цифрово-економіч-
ному» середовищі. Правдивим є твердження, 
що «цифрова економіка» – це основа стра-
тегії майбутнього [13, c. 38]. Безсумнівно, 
що поняття цифрової економіки нерозривно 
пов’язується з поняттям інформатизації.

Для уточнення змісту поняття інформати-
зації в широкому сенсі пропонуємо визначати 
інформатизацію як усебічно забезпечену сукуп-
ність процесів модернізації системи «людина – 
природа – суспільство», спрямованих на розви-
ток і підтримання безпечного стану цієї системи, 
заснованих на обміні інформацією, сигналами, 
повідомленнями із застосуванням новітніх 
технологій, програмних продуктів, відповідних 
технічних засобів, систем (мереж), ресурсів 
та інфраструктури і кіберпростору, в умовах 
наявних ризиків. Інформатизація забезпечує 
поліпшення економічних процесів, управління, 
взаємодії та суспільних відносин, виробництва, 
задоволення інформаційних потреб громадян, 
бізнесу та суб’єктів діяльності, надання/отри-
мання послуг [15, c. 116].

Як зазначає П. Воробієнко, Економіка 4.0, 
складовою частиною якої є цифрова еконо-
міка, нерозривно пов'язана з ІКТ, проте ООН 
задекларовано відомі всім 17 цілей сталого 
розвитку до 2030 р., які фактично відповіда-
ють циркулярній економіці. На думку автора, 
циркулярна економіка – новий тренд, основа 
«Четвертої промислової революції», що 
передбачає раціональне використання при-
родних і технічних ресурсів, максимально 
ефективне енергозбереження, повторну пере-
робку всіх відходів [6].

Для промислових підприємств перехід до 
цифрової економіки отримав визначення у 
світі як Industry 4.0 – Четверта індустріальна 
революція.

До основних понять сфери цифрової еко-
номіки слід віднести такі: «блокчейн»; «крип-
товалюта»; «великі дані»; «архітектура та 
інфраструктура цифрової економки»; «смарт-
місто» (регіон, країна); «ідентифікація та 
аутентифікація особи»; «електронні послуги»; 
«електронний документообіг»; «електронний 
банкінг»; «кібербезпека»; «е-навчання» тощо.
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У цифровій економіці великого значення 
набуває поняття криптовалюти, яка широко 
впроваджується на ринку. Криптовалюта – 
децентралізований цифровий вимір вартості, 
що може бути виражений у цифровому 
вигляді та функціонує як засіб обміну, збе-
реження вартості або одиниця обліку, що 
заснований на математичних обчисленнях, 
є їх результатом та має криптографічний 
захист обліку. Криптовалюта для цілей пра-
вового регулювання вважається фінансовим 
активом [16]. Блокчейн (англ. – вlockchain) – 
децентралізована система зберігання даних 
або цифровий реєстр транзакцій, угод, контр-
актів. Виходячи із цього, технологія блокчейн 
може застосовуватися для вирішення таких 
завдань: 1. Спільний контроль над системою. 
2. Надійна синхронізація даних. 3. Захист від 
підміни даних в результаті атак. Як резуль-
тат, технологія робить непотрібними послуги 
посередників, скорочуючи до мінімуму від-
стань між виробником і споживачем інформа-
ції. Але це й представляє велику складність: 
бізнес не здатний миттєво змінити договірні 
відносини, які складалися роками, тому впро-
вадження технології гальмується багатьма 
чинниками, серед яких основними можна 
вважати інерцію гравців ринку, відсутність 
законодавчої бази і необхідність досягати 
консенсусу між великим числом учасників. 
Відсутність законодавчої бази призводить до 
невизначеності в безлічі питань. Щоб тех-
нологія набула довіри, вона повинна відпо-
відати стандартам (наприклад, державним). 
Немає стандартів – немає відповідності. 
Крім того, ситуація ускладнюється тим, що 
наявні прототипи рішень на блокчейні все ще 
складні для розуміння масовим бізнес-спо-
живачем, тому єдиним успішним блокчейн-
сервісом залишається криптовалюта (напри-
клад, біткоїн). Що ж таке біткоїн? Розробник 
програми біткоїн кличе себе Сатоши Нака-
мото (Satoshi Nakamoto), він запропонував 
електронну платіжну систему, засновану на 
математичних обчисленнях [17]. Ідея поля-
гала в тому, щоб вести обмін монетами без 
централізованого контролю, в електронному 
вигляді, більш-менш миттєво і з найменшими 
витратами. Принципових особливостей у біт-
коїна кілька. Центрального органу контролю у 
біткоїн-мережі не існує: вона розподілена на 
всіх учасників, і кожен комп'ютер, який видо-
буває біткоїни, є рівноправним учасником цієї 
системи. Це означає, що центральний орган 
не має ніякої можливості диктувати правила 
власникам біткоїнів.

Важливими з погляду цифрової економіки є 
поняття, що надані в Законі України «Про елек-
тронну комерцію» [18]: «електронна комер-
ція»; «електронна торгівля»; «електронна 
форма представлення інформації»; «елек-
тронне повідомлення»; «електронний дого-
вір»; «електронний підпис»; «електронний 
правочин»; «Інтернет-магазин»; «інформа-
ційні електронні послуги»; «комерційне елек-
тронне повідомлення». Поняття, що стосу-
ються процесу надання електронних послуг, 
висвітлено у Законі України «Про електро-
нні довірчі послуги» [19]: «автентифікація»; 
«веб-сайт»; «відкритий ключ»; «відокрем-
лений пункт реєстрації»; «довірчий список»; 
«електронна довірча послуга»; «електро-
нна ідентифікація»; «електронна печатка»; 
«електронна послуга»; «електронний під-
пис»; «електронні дані»; «ідентифікація 
особи»; «інтероперабельність»; «кваліфіко-
вана електронна печатка»; «кваліфікований 
електронний підпис»; «кваліфікований нада-
вач електронних довірчих послуг»; «користу-
вачі електронних довірчих послуг»; «надавач 
електронних довірчих послуг»; «особистий 
ключ»; «підписувач»; «реєстрована електро-
нна доставка».

Цифрову економіку ще називають еконо-
мікою великих даних. А що ж слід розуміти 
під поняттям «набори даних» («великі дані», 
англ. – big data)? Відповідно до Положення 
про набори даних, які підлягають оприлюд-
ненню у формі відкритих даних, що затвер-
джене Постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 2015 р. № 835, набір даних – 
електронний документ, який містить відкриті 
дані та складається зі структурованої сукуп-
ності однорідних значень (записів), включає 
поля даних та метаінформацію про них [20]. 
Оприлюднення набору даних передбачає 
можливість їх перегляду і завантаження без 
проведення додаткової авторизації, прохо-
дження автоматизованого тесту для розріз-
нення користувачів чи інших обмежень.

Зважаючи на нормативно-правові аспекти 
функціонування сфери цифрової еконо-
міки, наявний перелік понять та категорій, до 
складників архітектури цієї сфери слід відне-
сти такі сектори:

– нормативно-правовий;
– відкритих даних;
– електронних фінансів;
– електронного обліку та звітності;
– цифрових технологій (ідентифікація, 

аутентифікація, блокчейн, хмарних обчис-
лень та когнітивних технологій тощо);
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– криптографічного захисту інформації;
– Інтернет-реклами;
– електронних ресурсів;
– електронного менеджменту (контролінг; 

CRM; електронний документообіг; е-системи 
управління проектами);

– e-навчання персоналу та підготовки 
фахівців.

У цих умовах визначну роль у процесі під-
готовки (перепідготовки) і підвищення ква-
ліфікації особи набуває дистанційна форма 
навчання.

За інформацією довідника закладів вищої 
освіти (ЗВО) Abiturients info, дистанційне 
навчання у ЗВО України забезпечують дев’ять 
із наявних 661 ВНЗ, а саме [21]: Хмельницький 
національний університет; Тернопільський наці-
ональний технічний університет імені І. Пулюя; 
Сумський державний університет; Національ-
ний університет водного господарства та при-
родокористування; Полтавський університет 
економіки і торгівлі; Чернівецький торговельно-
економічний інститут; Київський університет 
імені Бориса Грінченка; Київський національ-
ний університет технологій та дизайну; Факуль-
тет комп'ютерно-інформаційних технологій.

Нескладні статистичні розрахунки дово-
дять, що забезпечується дистанційне навчання 
всього дев’ятьма ЗВО, що становить 1,4% 
від усієї наявної кількості вишів України. Така 
статистика свідчить про вкрай низький рівень 
організації дистанційної форми навчання в 
закладах вищої освіти, що може мати нега-
тивні наслідки для української економіки і сус-
пільства.

В Одеській національній академії зв’язку 
ім. О.С. Попова тривають роботи з упро-
вадження дистанційної освіти, у тому числі 
курсу «Цифрова економіка» [7].

Зважаючи на вищезазначене, в умовах 
обмежених ресурсів для зацікавлених закла-
дів освіти є можливим організувати дис-
танційну форму навчання курсу «Цифрова 
економіка» із застосуванням вільного про-
грамного забезпечення (free soft) на основі 
базової платформи дистанційної освіти 
Moоdle, з якою інтегруються управлінські бази 
даних, а також специфічні сервіси і навчальні 
матеріали. Moоdle пропонує широкий спектр 
можливостей для повноцінної підтримки про-
цесу дистанційного навчання в електронному 
середовищі: різноманітні способи презентації 
навчального матеріалу, перевірки знань та 
контроль успішності [22]. Інсталяція такої сис-
теми ІТ-фахівцем на сервері закладу освіти 
практично не потребує витрат.

Основними завданнями вивчення дистан-
ційного курсу «Цифрова економіка» є: 

– вивчення основних закономірностей та 
механізмів функціонування підприємства в 
умовах переходу до цифрової економіки шля-
хом застосування електронних платформ 
навчання; 

– формування теоретичних знань і прак-
тичних навичок щодо використання циф-
рових технологій, архітектури та інфра-
структури, екоресурсів у процесі цифрового 
перетворення економічної сфери з викорис-
танням сучасних моделей державно-приват-
ного партнерства;

– закріплення комплексу фундаменталь-
них знань про загальнотеоретичні і прак-
тичні основи процесів створення ринкових 
стимулів, мотивацій, попиту та форму-
вання потреб щодо використання цифро-
вих технологій, продуктів та послуг серед 
українських секторів економіки, сфер жит-
тєдіяльності, бізнесу та суспільства для їх 
ефективності, конкурентоздатності та наці-
онального розвитку;

– електронне управління підприємством, 
формування та використання виробничих 
ресурсів, у тому числі цифрових бізнес-плат-
форм;

– вивчення бізнес-процесів під час управ-
ління підприємствами в період цифрової 
трансформації реального сектору економіки, 
основними засобами (чинниками) виробни-
цтва яких є цифрові (електронні, віртуальні) 
дані, великі дані (big data), CRM-системи;

– використання та споживання інформа-
ційно-комунікаційних та цифрових техноло-
гій для здійснення розрахунків ефективності 
діяльності підприємства;

– закріплення комплексу економічних 
знань і засвоєння досягнень теорії та прак-
тики формування економіки підприємства в 
умовах цифровізації ринку та ринкових від-
носин.

Для організації викладання дистанційного 
курсу «Цифрова економіка» можливим є 
наповнення програми курсу таким тематич-
ним контентом.

Змістовий модуль 1. Цифрова економіка: 
перспективи і можливості розвитку.

1. Правові основи цифрової економіки в 
Україні та світі.

2. Цифрові технології, архітектура та інф-
раструктура цифрової економки (смарт-місто, 
смарт-регіон, смарт-країна). 

3. Цифрові фінанси. Криптоіндустрія та 
платіжні мережеві системи.
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4. Системи криптозахисту інформації та 
економічної безпеки у цифровій економіці.

5. Ідентифікація та аутентифікація особи у 
кібернетичному просторі. ЕЦП.

Змістовий модуль 2. Виробничі ресурси 
підприємства в сучасній цифровій економіці.

6. Підприємництво як суб’єкт Індустрії 4.0.
7. Механізми ведення електронного біз-

несу. Електронні послуги та системи управ-
ління.

8. Основні виробничі ресурси підприєм-
ства у цифровій економіці. Матеріальні і нема-
теріальні екоресурси підприємства. Електро-
нний документообіг.

9. Професійні стандарти. Особливості тру-
дових відносин, HR, фрілансинг. 

10. Електронний банкінг. Фінансові онлайн-
розрахунки.

Змістовий модуль 3. Результати діяльності 
та фінансування розвитку підприємства.

11. Доходи та витрати мережевого підпри-
ємства. Розрахунок показників ефективності 
діяльності підприємства в умовах цифровій 
економіки. 

12. Віртуальна реальність, роботизація 
виробничих процесів, великі дані (big data), 
хмарні та когнітивні технології.

13. Особливості фінансування розвитку 
підприємства. Державно-приватне парт-
нерство.

14. Інтернет-реклама. Методи просування 
продукції та послуг підприємства в Інтернеті.

Програма розрахована на 120 годин. Із 
них лекцій – 28 годин; практичних занять – 
22 години; лабораторних робіт – 6 годин; само-
стійна робота – 34 години. Вид контролю: 
екзамен.

До основних видів навчальних занять мож-
ливо віднести: інтерактивну лекцію он-лайн; 

відео-лекцію (оф-лайн); практичне заняття; 
семінарське заняття у формі вебінару; вір-
туальні лабораторні роботи; консультацію у 
середовищі «електронний наставник»; індиві-
дуальне заняття (он-лайн чи оф-лайн).

Такі підходи дадуть можливість забезпе-
чити розвиток освітньої компоненти цифрової 
економіки за рахунок упровадження запропо-
нованого курсу «Цифрова економіка» у фор-
маті дистанційного навчання для підготовки, 
перепідготовки (підвищення кваліфікації) осіб 
із застосуванням системи Мoodle.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, для зручності створення всеосяжного 
бачення сфери цифрової економіки України 
запропоновано розподілити цю сферу на такі 
сектори: нормативно-правовий; відкритих 
даних; електронних фінансів; електронного 
обліку та звітності; цифрових технологій; 
криптографічного захисту інформації; Інтер-
нет-реклами; електронних ресурсів; електро-
нного менеджменту; е-навчання та підготовки 
фахівців. Фундаментом сфери цифрової еко-
номіки є поняття, що наповнюють змістом її 
основні сектори, а саме: «блокчейн»; «крип-
товалюта»; «великі дані»; «ідентифікація» 
та «аутентифікація»; «електронні послуги»; 
«електронний менеджмент»; «електронний 
банкінг»; «кібербезпека»; «е-навчання».

Методичні рекомендації та описаний кон-
тент курсу «Цифрова економіка» дадуть змогу 
ефективно впровадити дистанційне навчання 
в закладах освіти.

Подальшого дослідження та розвитку 
потребують питання розроблення віртуаль-
них лабораторних робіт, електронних завдань 
та е-практикумів із застосуванням приклад-
них програм із відкритим кодом, сумісних з 
електронною платформою Moodle.
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У статті досліджено вплив несвоєчасності прийняття рішень у сфері управління національним господар-
ством на економіку України. Визначено економічну сутність несвоєчасності прийняття рішень у сфері управ-
ління національним господарством. Побудовано концептуальну модель впливу несвоєчасності прийняття 
рішень у сфері управління національним господарством на економіку України. Запропоновано науково-ме-
тодичний підхід до подолання негативного впливу несвоєчасності прийняття рішень у сфері управління на-
ціональним господарством на економіку України.

Ключові слова: рішення, управління, потенціал, концептуальна модель, економічна криза, національне 
господарство.

Грищенко В.Ф., Грищенко И.В., Ашхаб Х.Х. ВЛИЯНИЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НА ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ 

В статье исследовано влияние несвоевременности принятия решений в сфере управления националь-
ным хозяйством на экономику Украины. Определена экономическая сущность несвоевременности принятия 
решений в сфере управления национальным хозяйством. Построена концептуальная модель влияния не-
своевременности принятия решений в сфере управления национальным хозяйством на экономику Украины. 
Предложен научно-методический подход к преодолению негативного влияния несвоевременности принятия 
решений в сфере управления национальным хозяйством на экономику Украины.

Ключевые слова: решение, управление, потенциал, концептуальная модель, экономический кризис, на-
циональное хозяйство.

Gryshchenko V.F., Gryshchenko I.V., Ashkhab K.H. THE IMPACT OF UNTIMELY DECISION-MAKING IN A 
FIELD OF NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT ON THE ECONOMY OF UKRAINE

The impact of untimely decision-making in a field of national economy management is investigated in the article. 
The economic essence of untimely decision-making in a field of national economy management is been established. 
A conceptual model for impact of untimely decision-making in a field of national economy management is designed 
in the article. Scientific and methodical approach to overcoming negative influence of untimely decision-making in a 
field of national economy management is been proposed in this document.

Keywords: decision, management, potential, conceptual model, economic crisis, national economy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Актуальність проведеного нами 
дослідження зумовлена тим, що сучасний 
стан управління національним господарством 
в Україні характеризується диспропорціо-
нальністю і нестійкістю, які постійно загли-
блюються. Це явище особливо чітко прояви-
лося під час останніх циклічних криз світової 
економіки. Загострення в Україні та світі еко-

номічної та соціально-політичної кризи, інтен-
сифікація негативного впливу на бізнес із боку 
як зовнішніх, так і внутрішніх чинників тягнуть 
за собою необхідність переосмислення і 
переоцінки економічної ефективності й своє-
часності прийняття рішень у сфері управління 
національним господарством. Несвоєчасно 
прийняті економічні рішення у сфері управ-
ління національним господарством можуть 
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викликати як негайно діючі гострі наслідки, так 
і такі наслідки, які можуть вплинути на еконо-
мічний і соціальний розвиток України у відда-
леній перспективі. На нашу думку, проблема 
коротко- і довгострокового впливу несвоєчас-
ності прийняття економічних рішень у сфері 
управління національним господарством має 
суттєве значення для оцінки економічних та 
соціальних перспектив збалансованого еко-
номічного розвитку України як нині, так і в 
майбутньому. Проведене нами дослідження, 
спрямоване на вирішення проблеми несвоє-
часності прийняття рішень у сфері управління 
національним господарством, може сприяти 
«розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, люд-
ського потенціалу для забезпечення конку-
рентоспроможності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави в цілому» і 
виконано в контексті п. 1 ст. 3 Закону Укра-
їни від 11.07.2001 № 2623-III «Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки» (редакція 
від 16.01.2016) [1], Переліку пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень 
і науково-технічних розробок на період до 
2020 р., затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.09.2011 № 942 (редак-
ція від 06.09.2016) [2], пп. 2 п. 3 ст. 3 Закону 
України від 21.06.2018 № 2469-VIII «Про наці-
ональну безпеку» [3].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Під час дослідження проблем прийняття 
рішень у сфері управління національним 
господарством були проаналізовані наукові 
результати, що викладені у працях таких уче-
них, як: Ю.Г. Барабаш [4, c. 19–23], де «висвіт-
лено науково-методичні основи проблеми 
прийняття управлінських рішень»; В.С. Воло-
шин, О.В. Дейнега [5, c. 185–188], які «акценту-
ють увагу на визначенні оптимального обсягу 
та якості інформації, а також корисності її 
додаткової кількості»; В.М. Гавва, Л.О. Харіх 
[6, c. 92–101], які «пропонують алгоритм 
проведення цілеспрямованого пошуку при-
йнятного варіанта господарського рішення 
за допомогою електронно-обчислюваль-
ної машини»; В.М. Дубовой, О.О. Ковалюк 
[7, c. 64–68], якими «розроблено математичну 
модель, яка описує залежність стану лінійної 
динамічної системи від керівних рішень та 
критерій стійкості динамічної системи під час 
реалізації знайденого рішення»; О.М. Олій-
ниченко [8, c. 79–80], де «розглянуто тракту-
вання різних авторів щодо визначення поняття 
управлінське рішення» та [9, c. 38–42], де 
«розглядається інформаційне забезпечення 

як важлива складова процесу підготовки, 
прийняття та контролю реалізації управлін-
ського рішення»; Н.Т. Мала [10, c. 20–24], де 
«запропоновано класифікацію управлінських 
рішень»; Е.Е. Мазур [11, с. 18–28], де «визна-
чено патології системи державного регулю-
вання підприємництвом»; І.П. Сірік [12], де 
«розглядається методичні підходи до обґрун-
тування управлінських рішень», та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Ми вважаємо, що з нау-
ково-практичного погляду недостатньо дослі-
дженими залишаються питання своєчасності 
прийняття рішень у сфері управління націо-
нальним господарством та аналізу їхнього 
впливу на економіку України. Подальшого 
вдосконалення потребують підходи до фор-
мування цілісної системи прийняття ефектив-
них і своєчасних рішень у сфері управління 
національним господарством у контексті інте-
грації України до європейського економічного 
простору.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є побудова 
концептуальної моделі впливу несвоєчасності 
прийняття рішень у сфері управління націо-
нальним господарством на економіку України. 
Відповідно до мети дослідження, необхідно: 
1) визначити економічну сутність несвоєчас-
ності прийняття рішень у сфері управління 
національним господарством; 2) дослідити 
вплив несвоєчасності прийняття рішень у 
сфері управління національним господар-
ством на економіку України; 3) запропонувати 
науково-методичний підхід до подолання 
негативного впливу несвоєчасності прийняття 
рішень у сфері управління національним гос-
подарством на економіку України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до результатів проведе-
ного нами дослідження, несвоєчасними ми 
вважаємо рішення, прийняті з порушеннями 
принципів конкретності в часі та оператив-
ності. Такі рішення не відображають поточ-
ного стану умов господарювання. Також це 
можуть бути рішення, які прийняті без ура-
хування соціально-економічної ситуації, опе-
ративної обстановки, що склалася у країні, 
і без зазначення конкретного часу їх вико-
нання. Рішення необхідно приймати саме в 
той момент, коли цього вимагає оперативна 
обстановка. Таким чином, під несвоєчас-
ністю прийняття економічних рішень у сфері 
управління національним господарством 
нами розуміється прийняття рішень у вка-
заній сфері, які не відповідають принципам 
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оперативності та конкретності у часі. Такими 
можуть бути рішення без зазначення кон-
кретного терміну їх виконання, передчасні та 
запізнілі рішення. Рішення, які випереджають 
поточні потреби і завдання збалансованого 
розвитку соціально-економічної системи, 
зазвичай не знаходять підґрунтя для реалі-

зації і можуть призводити до розвитку нега-
тивних тенденцій у галузі управління націо-
нальним господарством. Запізнілі рішення 
зазвичай сприяють поглибленню негативних 
тенденцій та загострюють усі наявні в еконо-
міці країни диспропорції, посилюють перебіг 
кризових процесів (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальна модель впливу несвоєчасності прийняття рішень  
у сфері управління національним господарством на економіку України 

Джерело: побудовано авторами
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Результати проведеного нами дослідження 
свідчать, що несвоєчасність прийняття еконо-
мічних рішень у сфері управління національ-
ним господарством практично завжди має 
політичну природу і не може бути пояснена 
тільки внутрішніми економічними умовами 
відтворювального процесу економічної сис-
теми. Так, наприклад, на думку вітчизняних 
економістів [13, с. 22–23], у центрі структур-
них диспропорцій економічних відносин зна-
ходяться насамперед «намагання проводити 
реформи в межах старої парадигми без карди-
нальної зміни моделей економічного розвитку 
та державного управління». У зв'язку із цим 
усе частіше несвоєчасність прийняття еко-
номічних рішень може розглядатися як один 
з основних чинників нестійкості економічних 
відносин і управління національним госпо-

дарством в Україні. Значний зовнішній борг 
(рис. 2), бюджетний дефіцит (рис. 3) та нега-
тивне зовнішньоторговельне сальдо (рис. 4) в 
Україні фінансуються за рахунок кредитів на 
міжнародному ринку позикових капіталів, що 
спричиняє потужний тиск на управління наці-
ональним господарством. 

Із цього приводу Д. Гонгальский [14, с. 9] 
заявляє, що «який би реформаторський запал 
не демонструвала влада, ефективність усіх її 
дій множиться на нуль тотальною корупцією… 
Економічні реформи виявилися таким же 
фейком, як і боротьба з корупцією. Уряд, як і 
раніше, вирішує економічні проблеми зовніш-
німи позиками – якщо дадуть, а якщо ні – 
посиленням фіскального пресу на економіку. 
Заяви про зниження податків і підвищення 
зарплат – не більше ніж передвиборча рито-

Рис. 2. Зовнішній борг України 
Джерело: побудовано авторами на основі [16]

 

 б) Прострочена заборгованість за негарантованими кредитами 
реального сектору, в т.ч. від прямих інвесторів
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рика…». Водночас автор роботи [15, с. 30] 
додає, що «реальний ВВП … скоротився при-
близно на 6,7% … це відкидає нашу економіку 
до рівня 2004–2005 рр. Перспективи ж її роз-
витку такими сумними не були взагалі ніколи. 
Індекс промислового виробництва … впав на 
10,7% … а в грудні 2014 р. – навіть на 17,9%, 

наблизившись до рекордних показників 2009 г. 
При цьому в першу чергу збиток завдано сек-
торам із високим рівнем доданої вартості».

Автор роботи [14, с. 10] наголошує, що 
«бідні країни відрізняються високою політич-
ною турбулентністю. Україна давно вже в їх 
числі. І можна не сумніватися: за нинішніх тем-
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Рис. 3. Бюджетний дефіцит в Україні 
Джерело: побудовано авторами на основі [17]

Рис. 4. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами в Україні 
Джерело: побудовано авторами на основі [18]
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пів перетворень як реформ, так і рівні самих 
реформаторів соціальні вибухи – питання 
лише часу».

Довгостроковий вплив несвоєчасності при-
йняття економічних рішень у сфері управ-
ління національним господарством визнача-
ється тим, що результати прийняття подібних 
рішень можуть впливати протягом тривалого 
часу на велику кількість відтворювальних 
циклів та процесів і тим самим на економічні 
та соціальні умови функціонування національ-
ного господарства. Сумарний економічний 
ефект, що виникає у цьому разі, призводить 
до довгострокових змін у структурі економіки, 
а через механізм державного боргу частина 
негативного ефекту переноситься в майбутнє.

Відволікання життєво важливих сировин-
них і енергетичних ресурсів на реалізацію 
несвоєчасно прийнятих економічних рішень 
у сфері управління національним господар-
ством є не тільки марнотратством, а й зна-
чним економічним тягарем для національної 
економіки України. Зростаюча нестача невід-
новлюваних ресурсів уже сьогодні є для нашої 
країни однією з головних проблем на шляху 
збалансованого економічного розвитку.

Короткостроковий вплив несвоєчасності 
прийняття економічних рішень у сфері управ-
ління національним господарством може бути 
зумовлений, перш за все: масштабами і тем-
пами несвоєчасно прийнятих економічних 
рішень; обсягами частин національного доходу 
і державних витрат, безпосередньо перерозпо-
ділених у результаті несвоєчасно прийнятих 
економічних рішень на шкоду збалансованому 
розвитку національного господарства; перева-
жаючими, залежно від обставин, загальними 
соціально-економічними умовами.

Глибина і тривалість дестабілізуючого 
впливу несвоєчасності прийняття економіч-
них рішень в управлінні національним гос-
подарством визначаються, головним чином, 
тим, що вони істотно прискорюють головні 
процеси, які лежать в основі загальної нестій-
кості сучасної системи господарювання. Ці 
процеси характеризуються такими момен-
тами. По-перше, несвоєчасність прийняття 
економічних рішень у сфері управління 
національним господарством підсилює про-
цес монополізації економіки і змінює струк-
туру капіталу на користь олігархічних кла-
нів. Несвоєчасність прийняття економічних 
рішень в управлінні національним господар-
ством є вирішальною причиною інфляції, дов-
гострокових кризових процесів у сфері гро-
шового обігу та валютно-фінансовій системі. 

Вона сприяє високій централізації грошового 
капіталу саме в руках олігархічних кланів, у 
результаті чого нестабільність фінансово-
економічних відносин в Україні все більше 
поглиблюється. По-друге, несвоєчасність 
прийняття економічних рішень у сфері управ-
ління національним господарством і породжу-
вана нею нестійкість економічних відносин 
характеризуються ростом комплексу протиріч 
у сфері олігархічного і державного регулю-
вання економіки. Це найбільшою мірою про-
являється у загостренні протиріч між різними 
економічними функціями держави і між окре-
мими сферами державного регулювання еко-
номіки. Зокрема, між урядовою бюджетною 
політикою України, пов'язаної з нею пробле-
мою державного боргу і грошовою політикою 
Національного банку, однією з функцій якого 
повинен бути контроль над розвитком інфля-
ційних процесів. По-третє, у зростанні нестій-
кості економічного розвитку України в резуль-
таті коливань і змін політичних курсів.

У періоди настання сприятливих економіч-
них умов негативний вплив несвоєчасності 
прийняття економічних рішень у сфері управ-
ління національним господарством може вия-
витися прихованим, але тим не менше він усе 
одно має негативний влив і перешкоджає зба-
лансованому розвитку економіки і соціальної 
сфери. Особливо чітко економічні та соціальні 
наслідки несвоєчасності прийняття економіч-
них рішень у сфері управління національним 
господарством можуть мати свій прояв у пері-
оди економічних криз, оскільки вони загострю-
ють усі наявні в економіці країни диспропорції. 
Гострота конфліктів, зумовлених несвоєчас-
ністю прийняття економічних рішень у сфері 
управління національним господарством, зна-
чною мірою залежить від темпів розвитку кри-
зових процесів у соціально-економічній системі 
країни, їх якісних та кількісних характеристик. 
Водночас М. Згуровський [19, c. 41] відзначає, 
що «істотні зміни у цей та інші песимістичні сце-
нарії можуть внести чинники, які дуже важко 
врахувати і формалізувати. Це громадянське 
суспільство і системний бізнес України. Про-
тягом тисячолітньої історії України, за часів, 
коли перед нацією виникали загрози, народ 
самоорганізовувався «знизу», брав ініціативу 
у свої руки і вносив докорінні зміни у хід подій, 
які неможливо було передбачити й описати 
будь-якими сценаріями». На думку М. Бабенко 
[20, с. 16], «…більшість експертів прогнозує 
прискорення економічного зростання в Укра-
їні лише до 2,5–3%… На тлі глибокого падіння 
економіки в 2014–2015 рр. такої скромної дина-
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міки поки недостатньо, щоб … від заломлення 
тренду перейти до відновлення і подальшого 
збільшення економічних показників». «…Якщо 
ми створимо робочі місця, інвестуємо в поліп-
шення якості продукції, застовпимо за собою 
частину європейського ринку, то зможемо 
дозволити собі зростання і зарплат, і добро-
буту… у нас немає іншого виходу як пережити 
всі тимчасові труднощі і вийти із цієї ситуації 
сильнішими» [21, с. 16].

Скорочення несвоєчасно прийнятих еко-
номічних рішень в сфері управління націо-
нальним господарством могло б створити 
передумови для ослаблення кризових про-
цесів, збалансованого зростання економіки і 
поліпшення на цій основі економічного і соці-
ального добробуту громадян. Але несвоє-
часно прийняті економічні рішення у сфері 
управління національним господарством, які 
зумовлені переважно політичними пріорите-
тами, посилюють перебіг кризових процесів. 
Викликані ними диспропорції перешкоджа-
ють збалансованому економічному розвитку 
і можуть чинити серйозний негативний вплив 
на добробут громадян.

Ґрунтуючись на результатах досліджень 
[22; 23], можна стверджувати, що науково-
методичний підхід до подолання негативного 
впливу несвоєчасності прийняття рішень у 
сфері управління національним господар-
ством на економіку України може базуватися: 
по-перше, на правильній декомпозиції про-
блеми – розкладанні проблеми несвоєчасності 
прийняття рішень на кілька основних питань із 
визначенням їх значимості; по-друге, на сис-
тематичному опитуванні експертів предметної 
сфери для отримання найбільш точної специ-
фікації рішення, яка може складатися зі списку 
сторін з їхніми інтересами і можливостями; 
по-третє, на комп'ютерному моделюванні про-
цесів, що протікають у соціально-економічних 
системах. Комп'ютерне моделювання проце-
сів, що протікають у соціально-економічних 
системах, має включати в себе всі основні 
елементи, за допомогою яких у процесі при-
йняття і реалізації рішень у сфері управління 
національним господарством ураховуються 
інтереси і відмінності в позиціях сторін, їх зна-
чимість і наявні часові обмеження.

Висновки з цього дослідження. Резуль-
тати проведеного дослідження дали змогу 
зробити висновки про те, що несвоєчасно 
прийняті економічні рішення у сфері управ-
ління національним господарством можуть 
призводити не тільки до прямого і безпе-
рервного зниження виробничого потенціалу, 

що може бути безпосередньо виражено у 
реальному марнотратстві суспільної праці. 
Дія довго- і короткострокових чинників нега-
тивного впливу на економічний розвиток 
виникає також унаслідок самого характеру 
несвоєчасно прийнятих економічних рішень 
у сфері управління національним госпо-
дарством, що приводить у рух увесь фінан-
сово-економічний механізм країни: прийняті 
десять і більше років тому несвоєчасні еконо-
мічні рішення тільки сьогодні можуть повною 
мірою відчутно позначитися на збалансова-
ності економічного розвитку країни, оскільки 
закладені в них фінансові характеристики 
потребують своєї реалізації в даний час, а не 
у будь-який інший. При цьому необхідно мати 
на увазі, що негативний вплив несвоєчас-
ності прийняття економічних рішень у сфері 
управління національним господарством на 
розвиток економіки України посилюється тим, 
що до щорічного відрахування виробничого 
потенціалу додаються наслідки від неефек-
тивного використання залучених раніше у цей 
процес виробничих потужностей. Ми вважа-
ємо, що несвоєчасність прийняття економіч-
них рішень у сфері управління національним 
господарством в Україні набуває характеру 
довгострокової тенденції і насправді може 
призвести тільки до подальшого посилення 
економічної та політичної нестабільності.

Запропонований у роботі науково-методич-
ний підхід до подолання негативного впливу 
несвоєчасності прийняття рішень у сфері 
управління національним господарством на 
економіку України може дати уявлення про ймо-
вірні результати подолання негативного впливу 
несвоєчасності прийняття рішень у сфері 
управління національним господарством, кіль-
кості сторін, залучених у соціально-економіч-
ний конфлікт, і стабільності результатів реаліза-
ції прийнятих рішень. Це, найімовірніше, може 
призвести до отримання стратегічних переваг і 
подолання негативного впливу несвоєчасності 
прийняття рішень, створення більш широкої 
політичної та соціальної підтримки, що лежить 
в основі прийняття економічних рішень у сфері 
управління національним господарством, і, як 
зазначено у джерелі [1], до «забезпечення кон-
курентоспроможності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави».

Подальші дослідження у цій галузі дадуть 
змогу вдосконалювати специфічні інстру-
менти організаційно-економічного механізму 
прийняття рішень у сфері управління націо-
нальним господарством з урахуванням вимог 
економічної безпеки України.
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У статті розглянуті основні моделі функціонування систем нафтогазових резервів, що використовуються 
розвинутими державами – імпортерами енергоресурсів, зокрема членами Європейського Союзу. Здійснено їх 
порівняльну характеристику та аналіз, на основі чого запропоновано оптимальні підходи і визначені ключові 
елементи таких моделей, що можуть бути використані в Україні під час вибору моделі функціонування стра-
тегічних нафтогазових резервів національної економіки. Ідентифіковано основні переваги та недоліки запро-
понованих моделей функціонування систем нафтогазових резервів.

Ключові слова: стратегічні нафтогазові резерви національної економіки, урядові резерви, промислові 
резерви, публічні резерви, модель, агентство. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕЗЕРВОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены основные модели функционирования систем нефтегазовых резервов, используемых 
в развитых странах-импортерах энергоресурсов, в частности членами Европейского Союза. Осуществлена их 
сравнительная характеристика и анализ, на основе чего предложены оптимальные подходы и определены 
ключевые элементы моделей, которые могут быть использованы в Украине при выборе модели функциониро-
вания стратегических нефтегазовых резервов национальной экономики. Идентифицированы основные пре-
имущества и недостатки предложенных моделей функционирования систем нефтегазовых резервов.

Ключевые слова: стратегические нефтегазовые резервы национальной экономики, правительственные 
резервы, промышленные резервы, публичные резервы, модель, агентство. 

Dudkin O.M. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODELS FOR FUNCTIONING OF SYSTEMS OF 
STRATEGIC OIL AND GAS STOCKPILES OF THE NATIONAL ECONOMY

The article discusses the main models of functioning of oil and gas stockpiles systems used by developed 
countries – importers of energy resources, in particular the members of the European Union. The paper analyzes 
comparative characteristics of all models used in international practice, critically evaluates their advantages and 
disadvantages. Based on this analysis, optimal approaches and elements were identified, which could be used in 
Ukraine when choosing a model of functioning of strategic oil and gas stockpiles of the national economy.

Keywords: strategic oil and gas stockpiles of the national economy, government reserves, industry reserves, 
public reserves, model, agency. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. З часу здобуття Україною незалеж-
ності імпорт енергоносіїв, насамперед нафти, 
нафтопродуктів та природного газу, має кри-
тичне значення для забезпечення життєді-
яльності держави. Це робить національну 
економіку уразливою до енергетичної кризи, 
яка може бути спричинена не лише техно-
генними, соціальними чи економічними при-
чинами, але й будь-яким постачальником 
із політичних міркувань. У цьому контексті 
створення системи стратегічних нафтогазо-
вих резервів – важливий інструмент забез-
печення сталості економічного розвитку на 
період такої кризи. 

На міжнародному рівні використову-
ється низка підходів щодо забезпечення 
належного функціонування систем страте-
гічних нафтогазових резервів, які знаходять 
своє організаційно-правове відображення 
в структурі національної економіки і висту-
пають механізмом реагування держави на 
енергетичні кризи. Найближчим часом перед 
Україною постане завдання здійснити вибір 
моделі функціонування системи стратегічних 
нафтогазових резервів з урахуванням най-
кращих світових практик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування системи стратегічних 
енергетичних резервів (включаючи нафто-
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газові) як фактора зміцнення енергетичної 
безпеки національної економіки досліджува-
лися в роботах вітчизняних та іноземних уче-
них, зокрема у працях С. Горбуліна, В. Гейця, 
І. Карпа, М. Ковалка, І. Корнілова, В. Котля-
ревського, О. Кузьміна, С. Пирожкова, Г. Ряб-
цева, В. Саприкіна, О. Суходолі, О. Тодійчука, 
Л. Уніговського, А. Шидловського та багатьох 
інших. Авторами, зокрема, уточнено розу-
міння поняття нафтогазових резервів, охарак-
теризовано чинник їхньої стратегічності у кон-
тексті забезпечення стабільності енергетичної 
безпеки, виокремлено чинники впливу на про-
цеси формування і використання енергетич-
них резервів, розкрито особливості ресурс-
ного забезпечення нафтогазових стратегічних 
резервів, наведено методичні рекомендації 
щодо оцінювання достатності таких резервів 
тощо. Водночас низка важливих завдань із 
вказаної тематики і досі не є розв’язаною.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Згідно із зобов’язаннями 
в Енергетичному співтоваристві та Угодою про 
Асоціацію з Європейським Союзом, Україна 
повинна адаптувати своє законодавство до 
вимог Директив та Регламентів ЄС, зокрема в 
частині створення мінімальних резервів нафти 
та нафтопродуктів, а також виконати вимоги в 
частині забезпечення безпеки газопостачання. 
Подальший процес євроінтеграції вимагатиме 
створення повноцінної системи нафтогазових 
стратегічних резервів та забезпечення високої 
адаптивності української економіки до нових 
викликів у найближчій перспективі. Це також 
передбачено Енергетичною стратегією Укра-
їни до 2035 р. «Безпека, Енергоефективність, 
Конкурентоспроможність». В аналізованому 
контексті слід зауважити, що на низькому рівні 
у теорії і практиці розглянуто проблему побу-
дови та використання успішних й ефективних 
організаційно-економічних моделей функці-
онування систем стратегічних нафтогазових 
резервів національної економіки, що виступа-
тиме важливою інформаційною базою засто-
сування кращих іноземних практик в умовах 
вітчизняної економіки й енергетики. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є аналіз та порівняння чинних успішних 
організаційно-економічних моделей функці-
онування систем стратегічних нафтогазових 
резервів національної економіки, що викорис-
товуються у світі, з метою виявлення опти-
мальних із них для реалій України. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нафта, нафтопродукти (як її похідні) 
та природний газ є товарами глобального 

значення, і будь-яке припинення їх поста-
чання може спровокувати суттєву кризу та 
спричинити негативний економічний ефект. 
Наприклад, підвищення цін на енергоносії 
на внутрішньому ринку в подальшому поси-
лить інфляційні очікування, створить кризу 
на ринку праці, спровокує соціальні заво-
рушення і приведе до зменшення ВВП та 
збільшення видатків на товари критичного 
імпорту (до яких у розвинутих країнах нале-
жать енергоносії). 

Із 70-х рр. минулого століття, коли відбулися 
перші «енергетичні кризи» і було створено 
Міжнародне енергетичне агентство (далі – 
МЕА) як координуючий орган для розвинутих 
країн із метою колективного реагування на 
кризи і виклики на світовому ринку нафти, роз-
почався процес формування системи страте-
гічних резервів нафти та нафтопродуктів кра-
їнами-імпортерами, який базується на Угоді 
про міжнародну програму розвитку енерге-
тики. Робота МЕА координується Організа-
цією з Економічного Співробітництва і Розви-
тку (ОЕСР). У Європейському Союзі питання 
функціонування резервів нафти і нафтопро-
дуктів врегульовано Директивою 2009/119/ЕС 
стосовно накладання на держави-члени ЄС 
зобов’язання щодо підтримки мінімального 
рівня резервів сирої нафти та/або нафтопро-
дуктів (далі Директива), якою передбачено 
формування резервів обсягом 90 днів імпорту 
або 61 день внутрішнього споживання (зале-
жить від того, який показник буде швидше 
досягнуто). Оскільки держави Євросоюзу 
одночасно є членами МЕА, то політика ство-
рення резервів у них відповідає цілям обох 
організацій (про що зазначено у Директиві). 

Директива дає визначення різним понят-
тям резервів (комерційні, специфічні, над-
звичайні тощо). Зобов’язання передбачають 
обов’язкову наявність і доступність резер-
вів у будь-який час, ведення реєстру, обліку, 
контролю, звітності. Встановлюються необ-
хідні процедури та визначається необхідність 
підготовки планів дій на випадок надзви-
чайних ситуацій (contingency plans). Також 
Директива формалізує створення Групи з 
питань координації дій у сфері нафти та 
нафтопродуктів “Oil coordination group”, роль 
якої визначається координацією дій між кра-
їнами-членами ЄС під час кризи постачання 
та як форум для обміну думок [1].

Щодо визначення організаційних моделей 
функціонування систем нафтогазових резер-
вів, то держави здійснюють тут вибір само-
стійно. Є три основні (базові) моделі функціо-
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Таблиця 1
Використання окремими країнами світу моделей  
функціонування систем нафтогазових резервів

Тип моделі

Урядова Змішана (уряд/
промисловість) Промисловість Змішана (агентство/

промисловість) Агентство

Чехія, Нова 
Зеландія, 
США

Японія, Корея, 
Польща

Греція, Італія, 
Норвегія, 
Великобританія, 
Швеція, Туреччина, 
Люксембург

Австрія, Данія, 
Нідерланди, 
Швейцарія, 
Фінляндія, Франція, 
Іспанія

Естонія, Бельгія, 
Німеччина, 
Угорщина, 
Словаччина, 
Ірландія

Джерело: наведено на основі інформації Міжнародного енергетичного агентства  
та Енергетичного співтовариства

нування таких систем [2], а також є моделі, що 
комплексно поєднують основні риси базових 
із певними особливостями. 

Промислові резерви (або комерційні). 
Резерви створюються та утримуються компані-
ями-учасниками ринку, які в разі настання кри-
зової ситуації (оголошується уповноваженим 
державним органом) забезпечують наповне-
ння ринку необхідними енергоносіями. Обсяг 
для резервування визначається пропорційно 
частці імпорту нафти і нафтопродуктів або 
частці участі у торгівлі на внутрішньому ринку. 
Роль держави у процесі створення такої сис-
теми є мінімальною, але під час кризи право 
власності компаній на резерви обмежується 
на користь уповноваженого державою органу, 
який ухвалює обов’язкові для всіх рішення.

Публічні резерви. Цей тип резервів поділя-
ється на два види: 

1) урядові (фінансування здійснюється 
повністю з держбюджету, діяльність адміні-
струється урядовими структурами, які несуть 
відповідальність на всіх етапах створення та 
функціонування системи);

2) резерви «Агентства» (Асоціації) – уста-
нова, що контролюється державою, проте 
запаси накопичуються як за рахунок дер-
жавного фінансування, так і за рахунок 
учасників ринку (компаніями), які є членами 
«агентства». Слід зазначити, що модель 
«Агентства» є найбільш популярною і поши-
реною, адже відповідальність у ній розділя-
ється між державою та учасниками ринку. 
Нагляд та контроль за функціонуванням 
«агентства» здійснює держава (право вирі-
шального голосу у кризових ситуаціях).

Також використовують моделі, що поєд-
нують в собі різні організаційні концепції гос-
подарської діяльності у цій сфері, наприклад 
урядові та промислові резерви або модель 
«Агентства» і промислові резерви тощо. 
Такий тип моделі називається змішаним [2]. 

За результатами виконаних досліджень у 
табл. 1 наведено інформацію щодо викорис-
тання моделей управління резервами нафти 
та нафтопродуктів у різних державах.

У 2000-х рр. природний газ також виявився 
тим інструментом, який почали використову-
вати країни-постачальники як засіб політично-
економічного тиску з метою досягнення своїх 
цілей та впливу на ринках країн-споживачів 
(хоча Україна відчула на собі це явище ще в 
кінці XX ст., коли було припинено постачання 
середньоазійського газу, головним чином 
завдячуючи позиції Росії). Тому питання ство-
рення систем газових резервів як елемента 
енергетичної безпеки також набуває все біль-
шої ваги. Зокрема, найкрупніші кризи газопос-
тачання були у США в 2005 та 2008 рр. та у 
Європі в 2006 та 2009 рр. (мало місце при-
пинення транзиту з Російської Федерації до 
європейських споживачів територією Укра-
їни, причиною чого були контрактні супер-
ечки з політичним підтекстом між Україною і 
Росією). З кінця 2010 р. ЄС установив спільні 
стандарти щодо заходів для забезпечення 
безпеки газопостачання, ввівши в дію Регла-
мент із безпеки газопостачання 994/2010, від-
повідно до якого держава створює державний 
орган влади, що відповідає за безпеку питань 
газопостачання, а також за моніторинг, оціню-
вання ризиків газопостачання, підготовку пре-
вентивного плану дій (включає оцінювання 
ризиків постачання), підготовку плану дій на 
випадок надзвичайної ситуації (включає спе-
цифічні процедури, координаційні механізми 
дій між органами влади і створення координа-
ційної групи з питань газу) [3]. Проте в жовтні 
2017 р. вийшов новий Регламент 2017/1938, 
який скасовує дію попереднього, але по суті є 
доопрацьованою його версією, яка покращує 
механізми забезпечення безпеки газопоста-
чання, при цьому всі згадані вище основні 
елементи зберігає. Серед нововведень про-
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понується посилити механізми солідарних 
дій та регіональну кооперацію під час кризи, 
у тому числі шляхом введення так званих 
резервних (аварійних) коридорів газопоста-
чання та розроблення їх маршрутів [4].

Як показує іноземний досвід (наприклад, 
Угорщини, Італії), система газових резервів 
може функціонувати спільно в межах моде-
лей, що використовуються за функціону-
ванням резервів нафти та нафтопродуктів, 
оскільки для них характерні спільні риси. 
Крім того, у практиці використовуються різні 
назви щодо цих резервів – надзвичайні, ава-
рійні, стратегічні (США, Угорщина). На думку 
автора, в Україні слід створювати об’єднану 
модель, в якій будуть поєднуватися питання 
управління та функціонування резервами 
нафти, нафтопродуктів та природного газу – 
саме така політика зараз реалізується у кра-
їнах Євросоюзу. Крім того, такий підхід спри-
ятиме досягненню рівня збалансованості в 
управлінні резервами та забезпечить найбіль-
ший синергетичний ефект від їх використання 
під час настання кризи.

Україна як член Енергетичного Співто-
вариства повинна до кінця 2022 р. відпо-
відно до Директиви 2009/119/ЕС запрова-
дити систему мінімальних резервів нафти 
та нафтопродуктів. Відповідно до Закону 
«Про ринок природного газу», окремі еле-
менти Регламенту 994/2010 вже імплемен-
товані у законодавстві (Національний план 
дій на випадок кризової ситуації, створення 
страхового запасу у вигляді 10% від обсягів 
постачання). Тому у найближчій перспек-
тиві стоїть завдання обрання оптимальної 
організаційної моделі, що забезпечуватиме 
функціонування системи стратегічних резер-
вів нафти, нафтопродуктів і природного газу 
(нафтогазові стратегічні резерви національ-
ної економіки – далі НСРНЕ). З цією метою 
необхідно проаналізувати переваги та недо-
ліки діючих моделей функціонування страте-
гічних резервів.

Перші спроби такого аналізу здійснюва-
лися Г. Рябцевим, Л. Уніговським, В. Котля-
ревським та іншими. Проаналізувавши дже-
рела [5, 6], для кращої наочності та розуміння 
переваг і недоліків моделей, включно з оцін-
ками автора, наведемо їх у табличному 
вигляді (табл. 2).

За результатами вищенаведеного можна 
дійти таких висновків. Основними елемен-
тами, що забезпечують належне функціону-
вання НСРНЕ, можна вважати спосіб фінан-
сування щодо їх створення та випуск на ринок 

і контроль за процедурами реалізації енерго-
носіїв під час кризи постачання. 

Експерти визначають ключові елементи 
системи НСРНЕ, які мають бути профінан-
совані: 

– кошти, необхідні для започаткування 
створення і діяльності інфраструктури, вклю-
чають вартість капітального будівництва 
ємностей для зберігання, трубопроводів, 
перекачуючих станцій, необхідного облад-
нання та закупівлі ресурсів (нафта, нафтопро-
дукти, природний газ); 

– експлуатаційні кошти для підтримки 
життєдіяльності системи (включно з вартістю 
трудових ресурсів, вартістю переробки, стра-
хування);

– кошти для оновлення резервів (стосу-
ється переважно нафтопродуктів);

– кошти для покриття вартості придбання 
землі чи її оренди на територіях розташу-
вання об’єктів НСРНЕ [7].

Забезпечення управління стратегічними 
резервами нафтопродуктів на рівні держав-
ної політики здійснюється уповноваженим 
на те органом влади (як правило, міністер-
ством економіки або енергетики або орга-
ном, відповідальним за резерви), який деле-
гує підготовку та імплементацію заходів так 
званій національній організації зі страте-
гії подолання надзвичайних ситуацій (далі 
NESO), що виконує координуючу роль між 
усіма суб’єктами, які задіяні в політиці функ-
ціонування нафтогазових резервів. Під час 
кризи повноваження NESO поширюються на 
органи державної влади та учасників ринку. 
Роль NESO є подвійною – відповідальність за 
управління резервами від імені держави під 
час кризи постачання та моніторинг ситуації 
на ринку [2, с. 29]. 

Фінансування створення системи нафтога-
зових резервів відповідно до згаданих моде-
лей може відбуватися за рахунок державного 
бюджету, збільшення акцизу чи нововведе-
ного платежу (сплачують кінцеві споживачі, 
кошти йдуть до бюджету і далі скеровуються 
на створення системи резервів) чи збору 
(сплачують компанії, при цьому в подаль-
шому вони закладають їх у вартість кінцевого 
продукту і в такий прихований спосіб поверта-
ють кошти назад собі). 

Як зазначалося вище, фінансування резер-
вів за урядовою моделлю здійснюється за 
рахунок державного бюджету, тому важливо 
мати відповідне законодавство, яке гаран-
туватиме поступлення коштів на придбання, 
зберігання, освіження резервів, що убезпе-
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Таблиця 2 
Переваги та недоліки моделей функціонування  

нафтогазових стратегічних резервів національної економіки
Моделі Переваги Недоліки

Ур
яд

ов
і р

ез
ер

ви

1. Власність уряду.
2. Оперативна процедура з ухвалення рішень 
для використання резервів. 
3. Повний контроль з боку уряду (кількісний і 
якісний), немає необхідності узгоджень і пого-
джень щодо управління за процесом створення, 
зберігання, оновлення та використання.
4. Відсутня залежність від третіх осіб та учас-
ників ринку.
5. Держава має простір для маневру в питанні 
укладання двосторонніх і багатосторонніх 
угод та договорів щодо зберігання резервів 
поза її межами (система т. зв. «тікетів»), де є, 
наприклад відповідна інфраструктура, порти, 
сховища, або з інших мотивів логістики, що 
дає змогу гнучко використовувати внутрішню 
систему сховищ.

1. Операційні витрати, що 
пов’язані із накопиченням і утри-
манням резервів, здійснюються 
за рахунок державного бюджету 
(в т.ч. оновлення (освіження) 
резервів, що спричинене зміною їх 
технічних характеристик у часі.
2. Система резервів являє собою 
«заморожений» ресурс, що не 
може бути частиною ринку енерго-
носіїв (т.зв. «сліпа присутність»).
3. Відсутність гнучкості в питаннях 
управління резервами.

П
ро

м
ис

ло
ві

ст
ь

1. Зобов'язання щодо формування та збері-
гання резервів нафти і нафтопродуктів покла-
даються на учасників ринку – нафтопереробні 
заводи, імпортерів та трейдерів.
2. Державний бюджет не має стосунку до 
фінансування накопичення резервів. 
3. Держава контролює наявність запасів та 
їхню якість.
4. Резерви присутні у ланцюгу поставок, 
можуть оперативно з’явитися на ринку за 
потреби. Тому немає потреби періодично 
оновлювати резерви, оскільки це здійснюється 
автоматично. 
5. Для резервів характерна висока гнучкість за 
рахунок солідарних (колективних) дій компаній. 
6. Можливість урахування операційних запасів 
як нафтових резервів.

1. Відсутність у держави можли-
вості постійно здійснювати ефек-
тивний контроль. В разі банкрут-
ства оператора системи резервів, 
держава на певний час може 
втратити контроль над резервами.
2. Складність визначення вартості 
зобов’язань з утримання резервів, 
оскільки вона є складником загаль-
них операційних витрат суб’єктів 
господарювання.

А
ге

нт
ст

во

1. Мінімізує вищенаведені недоліки попередніх 
моделей.
2. Фінансування створення системи здійсню-
ється пропорційно участі держави та учасників 
ринку (наприклад, 50% на 50%).
3. Можливості гнучкого фінансування створення 
системи резервів та їх підтримки у робочому 
стані, в т.ч. за рахунок застосування різних фор-
мул ціноутворення у надзвичайних ситуаціях та 
комплексного підходу в питаннях управління. 
4. Під час виникнення кризи на ринку нафти 
право власності учасників ринку (імпортери, 
трейдери, нафтопереробні заводи) обмеж-
ується на користь уповноваженого органу, який 
ухвалює рішення, що є обов'язковими для 
учасників ринку. 
5. Централізований контроль за резервами 
(зберігання, їх якість, відпуск на ринок тощо).
6. Резерви фізично формуються за рахунок при-
ватних компаній, проте управляється система 
уповноваженим на те державою агентством. 
7. Можливість вільного ціноутворення під час 
використання резервів у кризових ситуаціях.

1. Необхідність держави здій-
снювати комплексний контроль 
за функціонуванням (включно з 
фінансуванням та адмініструван-
ням) системи резервів.

Джерело: наведено на основі інформації [5, 6].
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чить систему резервів від відомчих «примх» 
(наприклад зміни уряду, зміни пріоритетів 
міністерства фінансів тощо). За моделлю 
«агентства», кошти на резерви накопичу-
ються за рахунок акцизу та зборів. Тому дер-
жаві важливо за цієї моделі підтримувати 
сталу комунікацію як зі споживачами, так і з 
учасниками ринку, створюючи у них зацікав-
леність у підтримці зазначеної моделі. За 
моделлю промислових запасів резерви нако-
пичуються за рахунок збору, тому тут також 
важливо державі підтримувати постійну кому-
нікацію з учасниками ринку з метою контролю 
і моніторингу. 

Механізм випуску резервів на ринок під 
час кризи також має свої відмінності. За уря-
довою моделлю чи моделлю «агентства», 
випуск резервів на ринок відбувається через 
механізм тендеру або позики, підготовка до 
яких вимагає певного часу, що унеможлив-
лює оперативну появу ресурсів на ринку під 
час кризи. Хоча наочно все виглядає про-
сто – споживачі знають, що під час кризи 
будуть використані стратегічні нафтогазові 
резерви (що заспокоює ринок), проте доступ 
до них «відкладений». Тому важливо, щоб 
тендерні процедури/процес надання позики 
за цієї моделі були максимально прозорими 
і чіткими. Під час використання моделі «про-
мислових» запасів випуск ресурсів на ринок 
відбувається оперативно (одразу після відпо-
відної публікації, отримання розпорядження, в 
т.ч. електронною поштою від уповноваженого 
органу) і в місцях, де є найбільша потреба, у 
гнучкий спосіб. Проте є загроза, що компанії 
можуть спекулювати на цінах, користуючись 
кризою, нагнітаючи ажіотаж і панічні настрої 
на ринку. Тому ця система вимагає прискіпли-
вого контролю та моніторингу з боку держави, 
а також запровадження штрафних санкцій за 
недотримання зобов’язань. 

Також, незалежно від форми моделі, при-
вабливим інструментом створення резервів 
є так звані тікети (tickets). Тікети застосову-
ються тоді, коли у держави немає можли-
вості зберігати резерви на власній території 
(відсутня інфраструктура, сховища тощо). 
У разі, якщо держава має відповідні між-
народні угоди, завдяки цьому інструменту 
резервуються певні обсяги енергоресурсів на 
території інших держав із правом повернення 
пред’явнику тікета на першу вимогу. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, під час порівняння наведених варі-

антів, з огляду на той факт, що нафтопро-
дукти (як похідні від нафти) та природний газ 
в Україні є не лише предметом критичного 
імпорту, але й суттєвим елементом соці-
ально-економічної стабільності у державі, 
з погляду забезпечення контрольованості 
всіх процесів, перевага є на боці моделі уря-
дових запасів. Проте, враховуючи затрат-
ність цієї моделі, дефіцит бюджету, постійну 
потребу у фінансуванні військових видатків, 
малоймовірним є те, що державний бюджет 
повноцінно і регулярно здійснюватиме фінан-
сування наповнення стратегічних нафтогазо-
вих резервів. Модель промислових запасів 
теж несе свої загрози, оскільки енергетичний 
ринок України традиційно має високий рівень 
корупціогенності та є непрозорим, державі 
буде важко контролювати ситуацію в разі 
кризи постачання. 

Найбільш оптимальною моделлю функці-
онування НСРНЕ, на думку автора, є засто-
сування моделі «агентства», завдяки якій 
можна залучити до створення системи резер-
вів: державу, учасників ринку та споживачів. 
Ця модель дає змогу комплексно врахувати 
інтереси всіх трьох сторін: державі – вико-
нати свої міжнародні зобов’язання і забезпе-
чити стабільність розвитку на період кризи; 
споживачам – мати гарантований доступ до 
енергоресурсів; учасникам ринку – зареко-
мендувати себе надійними та відповідаль-
ними постачальниками в очах як держави, 
так і споживачів. 

У найближчі десятиліття світова еконо-
міка буде і надалі наражатися на небезпеку 
криз енергопостачання, що провокувати-
муться війнами, природними катастрофами, 
соціально-політичною нестабільністю тощо. 
Створення системи НСРНЕ як страхового 
запобіжника уникнення негативних наслідків 
під час такої кризи у найближчій перспективі 
має стати безумовним пріоритетом для Уряду 
України. Основними завданнями на цьому 
шляху повинні стати: визначення оптималь-
ної економіко-організаційної моделі функ-
ціонування такої системи резервів з ураху-
ванням найкращої практики держав-членів 
Євросоюзу, вирішення питань щодо підходів 
до способів фінансування системи страте-
гічних нафтогазових запасів та механізмів 
їх використання (випуску на ринок). Іншими 
словами, важливо визначитися, який рівень 
енергетичної безпеки нам потрібен і яку ціну 
ми готові за це заплатити. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вимоги до виконання оціночних 
процедур порівняльного підходу та, зокрема, 
методи обробки вихідних даних натепер 

достатньо детально розроблені та описані у 
фаховій літературі. [1, с. 271; 2, с. 129; 3, с. 64; 
4, с. 7; 5, с. 274]. Але сам процес відбору вихід-
них даних, від яких безпосередньо залежить 
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достовірність результату оціночних робіт, 
до останнього часу залишався поза увагою 
дослідників. Парадоксальним виглядає факт, 
що проблема математичної формалізації та 
уніфікації вимог до виконання оціночних про-
цедур відбору, верифікації та систематизації 
первинної ринкової інформації майже не роз-
глядалася – тоді як у численних публікаціях 
широко описані результати досліджень ринку, 
включно із методиками обробки вихідних 
даних. Отже, питання відбору, верифікації 
та систематизації первинної ринкової інфор-
мації натепер є, безсумнівно, актуальним та 
надзвичайно важливим як із теоретичної, так і 
з практичної позиції, і завдання опрацювання 
ефективного формалізованого критерію від-
бору даних, що може бути застосований під 
час практичного виконання оцінки, вимагає 
нагального вирішення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні невирішеним 
залишається завдання математичної форма-
лізації та уніфікації вимог до виконання оці-
ночних процедур відбору, верифікації та сис-
тематизації первинної ринкової інформації. 
Сам процес дослідження стану відповідного 
сегменту ринку та визначення цінових харак-
теристик подібних до оцінюваного об’єктів 
може бути реалізований за розмаїтими мето-
диками, які приводять до отримання цілком 
відмінних результатів. Тому процедура фор-
мування вибірки подібних до оцінюваного 
об’єктів, що надалі використовуватимуться 
для визначення вартості об’єкта оцінки за 
порівняльним підходом, мала би бути більш 
глибоко досліджена та теоретично обґрунто-
вана. Актуальним та важливим з практичного 
погляду є завдання розроблення матема-
тично формалізованого й уніфікованого алго-
ритму виконання цих оціночних процедур, 
а також визначення і теоретичне обґрунту-
вання критерію, за яким здійснюється відбір 
об’єктів порівняння.

Метою статті є розробити формалізо-
вану методику відбору первинних вихідних 
даних для визначення вартості майна за 
порівняльним підходом та на підставі цього 
дослідження сформулювати теоретично 
обґрунтований критерій відбору, верифікації 
та систематизації ринкової інформації про 
об’єкти порівняння. 

Аналіз дослідження проблеми. Оціночні 
процедури відбору, верифікації та системати-
зації первинної ринкової інформації є почат-
ковим і надзвичайно відповідальним етапом 
визначення вартості об’єкта оцінки за порів-

няльним підходом. Саме на цьому етапі здій-
снюється важлива якісна зміна у кількості 
досліджуваної ринкової інформації – а саме 
відбувається перехід від суцільного спостере-
ження до несуцільного, тобто вибіркового. 

Під час виконання оціночних робіт вида-
ється неможливим дослідження усього вели-
чезного масиву даних загальної генеральної 
сукупності у відповідному сегменті ринку, під 
якою ми розуміємо усю доступну оцінювачеві 
сукупність даних відкритих джерел ринкової 
інформації, що стосується об’єктів, подібних 
до оцінюваного. Методи суцільного спостере-
ження в цьому разі є непридатними, оскільки 
вимагали би від оцінювача опрацювання та 
узагальнення інколи десятків тисяч окремих 
пропозицій продажу подібних об’єктів. Тому у 
незалежній оцінці використовуються методи 
вибіркового спостереження, що дають змогу 
замість великого масиву даних генеральної 
сукупності аналізувати лише дуже обмежений 
масив даних репрезентативної вибірки із цієї 
сукупності. Кількість об’єктів порівняння, що 
використовуються для визначення вартості 
об’єкта оцінки за порівняльним підходом, 
документами нормативної бази оцінки не 
встановлена, але, як правило, оцінювачами 
використовуються не більше як 5–6 об’єктів.

Зрозуміло, що забезпечити умову досто-
вірності визначення характеристик багатоти-
сячної генеральної сукупності за допомогою 
вибірки такого обсягу, відібраної з цієї гене-
ральної сукупності, можна лише у разі, коли 
цей відбір здійснюється за певними чітко 
сформульованими критеріями, правилами та 
алгоритмом. Несистемний підхід до відбору 
вихідних даних неминуче приведе до тен-
денційності, втрат інформації та спотворення 
отриманого результату оцінки.

Документами чинної нормативної бази 
незалежної оцінки вимоги до методики ство-
рення репрезентативної вибірки не встанов-
лені. У п. 48 НСО-1 [6, с. 1] лише визначено 
у загальному вигляді критерії, яким повинна 
відповідати використана інформація про поді-
бне майно; у п. 19 НСО-2 [7, с. 1] приведено 
перелік послідовності оціночних процедур 
порівняльного підходу, першою з яких є «зби-
рання і проведення аналізу інформації про 
продаж або пропонування подібного неру-
хомого майна та визначення об'єктів порів-
няння», але не розкрито методику відбору 
об'єктів порівняння, що входять до репрезен-
тативної вибірки. Таким чином, жодних кон-
кретних вимог до реалізації оціночної проце-
дури переходу від суцільного спостереження 
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до несуцільного вибіркового у документах 
нормативної бази оцінки не міститься, і можна 
констатувати факт відсутності конкретизації 
виконання оціночних процедур відбору, вери-
фікації та систематизації первинної ринкової 
інформації під час застосування порівняль-
ного підходу.

У національній фаховій літературі також 
не знаходимо досить чітко і повно викладе-
них вимог щодо цього питання. Встановлено 
лише незаперечний факт сильного впливу 
особливостей виконання досліджуваних оці-
ночних процедур на результат оцінки. Так, 
у [1, с. 225] зазначено, що ціни для об’єктів 
порівняння, які належать до одного ринкового 
кластера, можуть відрізнятися у 2–3,5 рази. 
А за умови застосування загальноприйня-
тої в оцінці гіпотези про нормальність закону 
розподілу густини імовірностей випадкові 
вибірки з 5 об’єктів порівняння можуть дати 
результати, відмінні на 110%. Отже, залежно 
від того, у який спосіб буде здійснено оці-
ночні процедури відбору даних із генеральної 
сукупності, можуть бути отримані цілковито 
відмінні та незіставні результати оцінки. Від-
сутність єдиних уніфікованих вимог до вико-
нання процедур відбору, верифікації та систе-
матизації інформації також привела до того, 
що безпосереднє порівняння різних оціночних 
робіт зараз є неможливим або некоректним – 
зокрема, через їх незіставність внаслідок різ-
них методик виконання цих процедур.

У роботі [8, с. 117] приведено рекоменда-
ції, згідно з якими під час оцінки підприємств 
процедура аналізу ринкової інформації під 
час вибору аналогів має містити формальну 
та неформальну складові частини. Формаль-
ний складник стосується висвітлення таких 
питань: чи є у досліджуваному секторі ринку 
підприємства, що можуть бути визнані ана-
логами згідно з критеріями подібності, наве-
деними у стандарті; чи є досить достовірна 
і повна інформація про такі підприємства, 
опублікована у відкритих інформаційних 
джерелах; чи може бути за прямими ринко-
вими даними визначена ринкова капіталі-
зація підприємств-аналогів; чи є достовірні 
дані про завершені угоди з продажу виявле-
них підприємств-аналогів та, зокрема, про 
ціни їх продажу.

Натомість неформальний складник сто-
сується висвітлення дещо інших питань: чи 
притаманна суб’єктам підприємницької діяль-
ності у досліджуваному секторі ринку прак-
тика, згідно з якою судження про вартість 
галузевих аналогів враховується під час фор-

мування поточних цін пропозиції; чи є досить 
достовірними вихідні дані про ринкову капі-
талізацію підприємств-аналогів; наскільки 
суттєвими є відмінності між оцінюваним під-
приємством та аналогом та чи дають ці від-
мінності можливість використання цього ана-
лога для подальшого розрахунку вартісних 
показників. 

У [9, с. 258] відзначається факт високої 
важливості інформації про аналоги, що вико-
ристовуються у порівняльному підході. Наго-
лошується, що вона повинна бути «у найкра-
щий та найдетальніший спосіб відображена у 
звіті… за тими позиціями, за якими буде вико-
нано зіставлення з характеристиками об’єкта 
оцінки». Стверджується, що порівняльний під-
хід базується на безпосередньому викорис-
танні вихідної ринкової інформації про угоди, 
та даються рекомендації по використанню 
джерел. Вказується також на доцільність 
перевірки точності, надійності зібраної інфор-
мації та її відповідності ринковій кон’юнктурі.

Усі ці вимоги, як бачимо, мають винятково 
якісний рекомендаційний характер і не стосу-
ються ані методик відбору інформації, ані ана-
лізу кількісних характеристик об’єктів порів-
няння, що мають бути відібрані та застосовані 
як джерела вихідних даних під час виконання 
оцінки. Таким чином, натепер в оцінці немає 
єдиного загальновизнаного критерію, за яким 
мали би здійснюватися ці надзвичайно важ-
ливі процедури, від способу виконання яких 
значною мірою залежить достовірність отри-
маного результату. На нашу думку, актуаль-
ним та принципово важливим питанням є 
формулювання принципів відбору первинної 
ринкової інформації, від яких залежить, які 
джерела інформації ми вважатимемо досто-
вірними, а які – сумнівними.

Виклад основного матеріалу. На підставі 
аналізу багаторічної оціночної практики ми 
прийшли до переконання про великий сту-
пінь диференціації інформативності вихідних 
даних генеральної сукупності. Серед них міс-
тяться і пропозиції продажу з високою досто-
вірністю та цілком недостовірні дані. Останні 
ми розглядаємо як дезінформацію, що 
засмічує масив достовірних вихідних даних. 
Очевидно, що для отримання достовірного 
результату дані репрезентативної вибірки 
мають бути відібрані лише з першої частини. 

Виходячи з того, що найбільш інформа-
тивними слід вважати ті джерела інформації, 
дані яких є найбільш типовими для досліджу-
ваного сегменту ринку, пропонується мате-
матично формалізований інформаційний 
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критерій відбору, який можна визначити як 
«критерій максимальної частоти». Він ґрун-
тується на припущенні, що для однорідної 
за основними ціноформуючими ознаками 
генеральної сукупності найбільш достовір-
ними є ціни пропозицій продажу, які зустрі-
чаються у доступних оцінювачеві джерелах 
з максимальною частотою. Тобто ми закла-
даємо постулат, який стверджує: чим ближче 
до центру розподілу густини імовірностей 
інформативної ознаки ранжируваного варі-
аційного ряду генеральної сукупності розта-
шований досліджуваний член ряду (чисельне 
значення вартості одиничного показника про-
позиції продажу), тим більш достовірним слід 
його вважати. Відповідно, чим рідше зустріча-
ється у масиві даних генеральної сукупності 
певне значення, тим менш достовірним воно 
є. За замовчуванням передбачається, що для 
усіх членів досліджуваної генеральної сукуп-
ності виконуються вимоги до об’єктів порів-
няння, сформульовані у документах нор-
мативної бази оцінки, цитованих вище. Тоді 
можна стверджувати, що генеральна сукуп-
ність є однорідною, а члени її варіаційного 
ряду, ранжируваного за зростанням ознаки 
інформативного параметра, є подібними до 
аналогічної характеристики об’єкта оцінки. 
Відмінності між ними за основними цінофор-
муючими факторами можуть бути враховані 
пізніше, під час виконання оціночних проце-
дур коригування.

Теоретичним обґрунтуванням описаного 
вище критерію є базові положення теорій 
імовірності та інформації, відповідно до яких 
члени генеральної сукупності не є рівноцін-
ними за своєю інформативною цінністю. Час-
тина з них містить більшу кількість інформа-
ції – це ті члени ряду, що розташовані ближче 
до центру густини розподілу імовірностей. 
Деяка чистина членів ряду взагалі не повинні 
належати до генеральної сукупності, оскільки 
вони є грубими помилками і демонструють 
значення ознаки варіативного параметра, 
нетипові для досліджуваного сегменту ринку. 
Такі члени ряду мають бути відкинуті на під-
ставі їх перевірки за допомогою відомих кри-
теріїв виявлення грубих помилок (промахів 
або викидів).

Пропонований критерій максимальної час-
тоти передбачає двоетапний відбір об’єктів 
порівняння. На першому етапі з генераль-
ної сукупності формується первинна вибірка 
досить великого обсягу, яка містить, напри-
клад, ряд із кількох десятків чи сотень чле-
нів. Первинна вибірка є невеликою частиною 

загальної генеральної сукупності, яка має 
забезпечити неспотворене відтворення її 
характеристик за допомогою коректно сфор-
мованої значно меншої за обсягом сукуп-
ності – репрезентативної вибірки. До неї 
включаються типові для ринку вихідні дані та 
відкидаються екстремальні, які є сумнівними 
з погляду їх достовірності. Вказаний відбір 
здійснюється оцінювачем на підставі нефор-
мального інтуїтивного та логічного аналізу. 
Практика показала, що кваліфікований оціню-
вач, який добре орієнтується у ринковій ситу-
ації, з першого погляду розпізнає явні грубі 
помилки. Умовою репрезентативності пер-
винної вибірки є факт відсутності у цій вибірці 
грубих помилок (промахів або викидів). Але 
лише очевидно недостовірні дані можуть бути 
виявлені оцінювачем за допомогою нефор-
мального аналізу – деякі члени ряду можуть 
викликати обґрунтовані сумніви, але не пев-
ність у їх недостовірності. Для очистки репре-
зентативної вибірки виконується формальна 
перевірка екстремальних членів її ряду на 
наявність грубих помилок із застосуванням 
відомих методик, наприклад [2, с. 83], та вилу-
чення цих даних із наступною заміною членів 
первинної вибірки іншими даними з генераль-
ної сукупності, які успішно проходять пере-
вірку на відсутність промахів. 

Маргінальні значення генеральної сукуп-
ності, подані у первинній вибірці як екстре-
мальні значення ранжируваного ряду, можуть 
бути нетиповими для досліджуваного сег-
менту ринку, аномальними та такими, що не 
належать до цієї сукупності. У такому разі 
вони вилучаються з первинної вибірки і від-
кидаються. Подальшому розгляду підлягають 
лише найбільш типові для ринку члени ран-
жируваного ряду, розташовані поблизу центру 
розподілу густини імовірностей інформатив-
ної ознаки. У сумнівних ситуаціях, коли немає 
впевненості у нормальності закону розподілу 
густини імовірностей, проводиться перевірка 
інформаційного ряду первинної вибірки на 
нормальність – наприклад, за значеннями 
асиметрії та ексцесу. Подвійна – формальна 
та неформальна – перевірка вибірки на наяв-
ність промахів дає можливість із високим сту-
пенем імовірності сформулювати висновок 
про ступінь її репрезентативності. На другому 
етапі з очищеної від грубих помилок (промахів 
або викидів) первинної вибірки формується 
вторинна вибірка меншого обсягу (напри-
клад, ті ж самі 5–6 пропозицій продажу), 
яка містить дані про об’єкти порівняння, що 
будуть надалі використані. Згідно з пропо-
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нованим критерієм, засадничим принципом 
відбору даних до вторинної репрезентативної 
вибірки має бути ознака типовості цін одинич-
ного показника для досліджуваного сегменту 
ринку. Відповідно до цієї умови, найбільш 
достовірними вважаються ті ціни одиничного 
показника пропозицій продажу, які зустріча-
ються у очищеній первинній вибірці з макси-
мальною частотою.

Процедура відбору членів вторинної репре-
зентативної вибірки із первинної може бути 
математично формалізована таким чином. 
Дискретний ранжируваний ряд варіативної 
ознаки первинної вибірки має бути перетво-
рений в інтервальний ряд, для якого визна-
чаються основні статистичні характеристики. 
Інтервал із максимальною частотою, тобто 
модальний інтервал цього ряду, за визначен-
ням власне і містить у собі члени ряду з най-
більш достовірними цінами одиничного показ-
ника, типовими для цього ринку. До вторинної 
репрезентативної вибірки включаються саме 
ті члени дискретного ряду первинної вибірки, 
які увійшли до модального інтервалу її інтер-
вального ряду, оскільки ці ціни одиничного 
показника пропозицій продажу зустрічаються 
у первинній вибірці з максимальною час-
тотою. Вторинна репрезентативна вибірка 
також має бути проаналізована на предмет 
кількісного визначення її основних статистич-
них характеристик, і надалі члени її дискрет-
ного ряду використовуються для визначення 
вартості об’єкта оцінки за порівняльним під-
ходом шляхом застосування традиційних оці-
ночних процедур.

Висновки. У роботі сформульовано крите-
рій максимальної частоти, що дає можливість 
здійснити повністю математично формалізо-
вану процедуру відбору об’єктів порівняння 
для визначення вартості об’єкта оцінки за 

порівняльним підходом. В основу критерію 
покладено припущення про те, що найбільш 
достовірними джерелами вихідної ринкової 
інформації є ті пропозиції продажу подібного 
майна, які зустрічаються у досліджуваному 
сегменті ринку з найбільшою частотою. Дво-
етапна процедура відбору передбачає фор-
мування первинної репрезентативної вибірки 
об’єктів із наступним очищенням її ряду від 
імовірно присутніх промахів та вторинної 
репрезентативної вибірки. Ступінь репрезен-
тативності вибірки суттєво підвищується під 
час переходу від первинної вибірки до вторин-
ної, що легко перевіряється кількісним порів-
няльним аналізом їх основних статистичних 
характеристик. Для визначення інтервалу 
найбільш імовірних цін одиничного показника 
використано перетворення дискретного ряду 
первинної вибірки в інтервальний ряд, розра-
хунок основних статистичних характеристик 
цього ряду, визначення модального інтервалу 
цього інтервального ряду. Членів первинної 
вибірки, що увійшли до модального інтер-
валу, математично строго обґрунтовано слід 
вважати найбільш типовими цінами одинич-
ного показника для досліджуваного сегмента 
ринку. У такий спосіб із початкової генераль-
ної сукупності ринкової інформації, засміченої 
дезінформаційними даними, буде відібрано ті 
пропозиції, які мають найвищу інформативну 
цінність і які є найбільш репрезентативними.

Розроблено уніфікований алгоритм від-
бору вихідних даних на підставі пропонова-
ного критерію; здійснено апробацію методики 
на вирішенні конкретних практичних завдань 
незалежної оцінки. Результати апробації 
показали високу ефективність методики, що 
є підставою для рекомендації її широкого 
впровадження у практику незалежної екс-
пертної оцінки.
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Постановка проблеми. В умовах інтегра-
ції до Європейського співтовариства Україна 
знаходиться у процесі розбудови реальної 
економічної незалежності та розвиненої демо-
кратії. Однак протягом останніх років країна 
перебуває в системному кризовому стані, що 
проявляється в різних сферах суспільного 
життя: економічній, соціальній, політичний, 
правовій. Основним фактором ліквідації нега-
тивних наслідків системної кризи в Україні є 
заміщення регулювання економіки на держав-
ному рівні корпоративним управлінням. У наш 
час, коли Україна намагається асоціюватися 
до спільноти європейських країн та врахову-
вати особливості глобалізаційних процесів, 
одним із пріоритетних напрямів розвитку є 
вдосконалення механізмів державного регу-
лювання за рахунок досягнення прозорості 

функціонування економічної системи, розро-
блення власної стратегії виходу з кризи.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Причини, ознаки та наслідки системної 
кризи досліджувало багато вітчизняних уче-
них у галузі державного управління та еко-
номіки, серед яких: О. Амосов, Б. Гаврили-
шин, В. Дикань, Ю. Кальниш, М. Коваленко, 
М. Латинін, В. Мартиненко, Ю. Ульянченко та 
інші. Вони акцентують увагу на різних аспек-
тах системних порушень економічного, полі-
тичного, соціального та культурного розвитку. 
Зокрема, дослідження проблематики фінан-
сових криз відображено в наукових публіка-
ціях О. Барановського, В. Ковальова, П. Сте-
цюка, О. Тивончука. Значну увагу приділено 
питанням фінансових процесів суб’єктів гос-
подарювання в умовах кризового стану в 
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дослідженнях В. Геєця, Б. Кваснюка, М. Чума-
ченко та ін. Проблеми банківських криз дослі-
джено в роботах І. Бланк, В. Богомолова, 
А. Богомолової, Дж. К. Ван Хорн, І. Кованка-
дзе, І. Ларіонова, І. Макаренко, К. Марахов-
ської, О. Терещенка, Р. Хіт.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – виявити 
наслідки системної кризи в економіці України 
у 2014–2017 рр., дослідити причини її виник-
нення, схарактеризувати напрями держав-
ного антикризового регулювання та надати 
відповідні висновки та рекомендації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Глибоку кризу, що спіткала Україну 
у 2014–2017 рр., можна схарактеризувати 
як системну – кризу базових відносин у полі-
тико-правовій та соціально-економічній сфе-
рах, на яких будувалася чинна модель розви-
тку країни.

Криза в сучасному розумінні (від грец. 
krіsіs – вихід, закінчення, суд і вище спра-
ведливе покарання) – це крайнє загострення 
суперечностей у соціально-економічній сис-
темі, що загрожує її життєстійкості в навко-
лишньому середовищі [1, с. 12].

Поняття «криза» часто пов’язують ыз 
поняттям «ризик», що певною мірою впли-
ває на методологію розроблення будь-якого 
управлінського рішення. Водночас проблему 
кризи розглядають і з іншого боку. Певна сис-
тема, будь то суспільна формація чи орган 
державної влади, має дві тенденції щодо 
свого існування: функціонування та розвиток. 
Останні якнайтісніше взаємопов’язані, відо-
бражають діалектичну єдність основних тен-
денцій системи [1, с. 10].

Класифікація криз здійснюється шляхом 
розподілу ы групування їх за сутнісно-харак-
терними ідентифікаційними ознаками різних 
можливих кризових станів соціально-еко-
номічної системи, що необхідно для уза-
гальнення інструментарію їх аналізу, про-
гнозування та визначення перспективних 
антикризових заходів. Необхідність розгалу-
женої класифікації криз пов’язана з диферен-
ціацією засобів і способів управління ними. 
Якщо э типологія й розуміння характеру 
кризи – з’являються можливості зниження її 
гостроти, скорочення тривалості та забезпе-
чення безболісності перебігу. Класифікація 
криз за певними ознаками дає можливість їх 
поділяти за масштабами прояву (загальні та 
локальні), за проблематикою (макро- й мікро-
кризи), за причинами виникнення (природні, 
суспільні та екологічні кризи).

Економічні кризи, зокрема фінансові, тобто 
кризи грошового вираження економічних про-
цесів, можуть сприяти виникненню соціаль-
ної кризи, хоча вона може утворюватися ы 
сама по собі. Загострення суперечностей та 
зіткнення інтересів різних соціальних груп 
спряє розвитку кризових явищ у соціальній 
сфері. Складовими елементами політичних 
криз є втрата довіри й авторитету до орга-
нів управління, розкол у партіях. Ідеологічна 
криза проявляється у занепаді підвалин 
моральності, зростанні злочинності, немож-
ливості реалізації різних інтересів певних 
соціальних груп та класів тощо. Політичні 
кризи зазвичай охоплюють всі боки розви-
тку суспільства і з часом трансформуються 
в кризи економічні. У процесі соціальних та 
економічних реформ виникають психологічні 
кризи, що проявляються в масових стресових 
ситуаціях, у почуттях невпевненості, паніки, 
страху за майбутнє, в незадоволеності робо-
тою, правовій незахищеності та в низькому 
соціальному стані.

Технологічна криза виникає як криза нових 
технологічних ідей на тлі явно вираженої 
потреби в нових технологіях, наприклад, це 
може бути криза технологічної несумісності 
виробів, криза відторгнення нових техноло-
гічних рішень. Такі кризи можуть виглядати 
як кризи науково-технічного прогресу. Пору-
шення закону пропорційного розвитку сус-
пільного виробництва спричиняє структурну 
кризу, яка проявляється у вагомих диспро-
порціях між галузями, з одного боку, і випус-
ком важливих видів продукції в натуральному 
вираженні, необхідних для збалансованого 
розвитку, – з іншого [2, с. 277].

Виділяють також передбачувані (законо-
мірні) й несподівані кризи. Передбачувані 
кризи розглядаються як невідворотний етап 
розвитку системи, їх прогнозованість базу-
ється на об’єктивних закономірностях функ-
ціонування соціально-економічних систем. 
Причини криз як сукупність факторів впливу 
на соціально-економічну та інші системи 
зумовлюють виникнення й характер пере-
бігу криз. З огляду на вищезазначене, саме 
це є визначальним в обґрунтуванні вибору 
певного інструментарію прогнозування для 
боротьби з проявами кризових явищ.

Категорія «системна криза» все частіше 
вживається в науковій літературі, проте одно-
значного її тлумачення немає. Більшість уче-
них схиляються до думки, що це криза, що 
охоплює будь-яку сферу організації суспіль-
ства: політичну, економічну, духовну (куль-
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турну), соціальну тощо. Іншими словами, роз-
балансованість суспільної системи, яку не 
може бути подолано (без зміни) в межах чин-
ного соціально-економічного ладу, взаємна 
невідповідність економіки, соціальної сфери, 
політики, занепад механізмів, що включають 
процедури забезпечення дотримання вста-
новлених у суспільстві правил (суди, поліція, 
освіта, виховання, засоби масової інформації 
тощо), являють собою системну кризу. Сис-
темна криза – це динамічний процес транс-
формаційних змін базисних компонентів від-
повідної системи, наслідком якого є перехід 
з однієї історично зумовленої конфігурації в 
іншу або припинення її існування в цій сис-
темній якості [3, с. 373].

Основною суперечністю, що може періо-
дично викликати системні кризи в конкретній 
країні, є невідповідність обраних методів дер-
жавного регулювання поточній економічній 
ситуації.

Характерними ознаками прояву системної 
кризи є тривала ы явна неспроможність вико-
нання державою своїх функцій; втрата дер-
жавними структурами управлінського впливу; 
підвищена соціально-політична активність 
незадоволених мас; подальша диференціа-
ція доходів населення, що привело до зубо-
жіння значної його частини; різке погіршення 
якості життя людей внаслідок втрати роботи і 
руйнування звичного способу життя.

Особливістю системної кризи в Україні є 
комплексність впливу факторів, що посилю-
валися через суспільно-політичні протиріччя, 
і як наслідок, в країні не було створено базо-
вого господарського комплексу соціально-
економічного розвитку. Структура української 
економіки у період до 2014 року переважно 
визначалася не внутрішніми потребами еко-
номічного зростання, а зовнішнім попитом 
сировинного характеру (відношення експорту 
продукції з низькою доданою вартістю до ВВП 
становить в Україні близько 50%) [4, с. 10–11]. 
Така тенденція зберігається і сьогодні. Сис-
тематичний характер мають кризові явища у 
сфері державних фінансів, у банківській сис-
темі, зростає безробіття, інфляція, має місце 
спад виробництва. Отже, ситуацію можна 
визначити як системну кризу, що розвива-
ється в умовах стагфляції. 

Для розуміння системної кризи велике 
значення мають її різноманітні наслідки. 
Підвищення ж ефективності антикризо-
вого управління буде нівелювати негативні 
наслідки кризових явищ. Тривалість, гли-
бина та наслідки економічної кризи зале-

жать від чинників її виникнення ы можли-
востей системи протидіяти цим впливам. 
Унаслідок дії механізмів саморегулювання 
або управління криза з часом може набу-
вати характеру процесу, що затухає, або 
навпаки, за слабкого супротиву системи 
криза може посилюватися й охоплювати все 
нові елементи та підсистеми.

На сучасному етапі розвитку світової еко-
номіки під впливом глобалізаційних проце-
сів відбувається трансформація системної 
кризи. Наслідком глобалізаційних процесів 
є оформлення нової світової цілісності на 
користь більш розвинених країн. Це пов’язано 
із сучасною боротьбою за сегменти ринку, з 
контролем за розповсюдженням технологій та 
інвестицій, перетіканням природних ресурсів 
та робочої сили до світових емісійних цен-
трів чи їхніх сателітів, організацією світової 
валютно-фінансової системи неоколоніаль-
ної моделі, сучасними методами маніпулю-
вання та управління територіями. 

Постсоціалістичні країни на собі відчули 
негативні наслідки глобалізації. Насампе-
ред, починаючи з 90-х років ХХ-го століття, в 
цих країнах суттєво скоротилася чисельність 
населення, був значно втрачений економіч-
ний потенціал, зросло безробіття, знизилася 
якість життя. Економіка постсоціалістичних 
країн спочатку потерпала від відпливу най-
більш кваліфікованих кадрів, а потім від над-
лишку інших трудових ресурсів у зв’язку із 
суттєвим скороченням робочих місць. Це сто-
сується й сировини, попит на яку знижується 
внаслідок деградації з високою доданою вар-
тістю. Так, за рівнем технологічності вітчиз-
няна промисловість на третину позаду від 
показників ЄС, за часткою хай-тек-продукції 
в експорті відстає у 4–8 разів, за енергое-
фективністю – в 10 разів. Завдяки введенню 
нових технологій приріст ВВП становить 0,7% 
проти 60–70% в розвинених країнах[5, с. 8]. 
Не дивно, що у глобальному рейтингу інно-
ваційності Global Innovation Index Україна у 
2017 році посіла 50 місце, причому за окре-
мими компонентами індексу – «інноваційні 
зв’язки», «засвоєння технологій», «креативні 
товари і послуги», «вплив знань» – вітчиз-
няні компанії займають дуже низькі позиції. 
Не краща ситуація і в рейтингу конкуренто-
спроможності Global Competitiveness Index, 
за яким країна знаходиться на 81 місці зі 
137 країн світу [6].

У цьому контексті необхідно зауважити, 
що тільки виробництво інноваційної та висо-
котехнологічної продукції, створення нових 
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секторів економіки дасть змогу отримати кон-
курентні переваги на світовому ринку.

Водночас, аналіз показників за ключовими 
сферами за 2017 рік свідчить, що відбулося 
зменшення випуску промислової продукції 
на 0,1%, зокрема через торговельну блокаду; 
падіння випуску в сільському господарстві на 
2,7% відбулося через менший врожай осно-
вних культур; знизилася купівельна спромож-
ність населення через високий рівень спо-
живчої інфляції, що становив 13,7%, та рівень 
інфляції промислових виробників – 16,5%; 
зменшилися відсоткові ставки за кредитами 
та депозитами, зокрема внаслідок великої 
пропозиції таких депозитів і водночас обмеже-
ного кредитування бізнесу. Одночасно наміти-
лася тенденція до збільшення обігу оптової та 
роздрібної торгівлі на 2,8% та 8,8% відповідно; 
вантажообігу і пасажирообігу на 5,8% та 7,4%; 
обсягів будівельної продукції на 20,9%; обся-
гів залишків за депозитами на 13%; обсягів 
залишків за кредитами на 1,9% [7].

За прогнозами фахівців Українського інсти-
туту розвитку, у 2018 році відбудеться зрос-
тання внутрішнього споживання та інвестицій, 
експорту товарів та послуг. Підвищення міні-
мальної заробітної плати та зростання пенсій 
сприятимуть збільшенню споживання, хоча, 
ймовірно, наростатимуть і інфляційні процеси. 
Державне регулювання в умовах системної 
кризи в Україні повинно також враховувати 
наступні ризики, які в разі реалізації суттєво 
змінять економічну ситуацію у 2018 році. 
По-перше, в разі невиконання вимог МВФ 
отримання коштів від Фонду та інших між-
народних організацій стає проблематичним, 
що разом зі значними виплатами за зовніш-
нім боргом призведе до суттєвого зменшення 
валютних резервів та різкої девальвації 
гривні. По-друге, у 2018 році можуть відчутно 
знизитися світові ціни на ресурси після їх 
стрімкого зростання 2017 року, що спричинить 
зниження надходжень від експорту товарів і 
збільшення дефіциту поточного рахунку, вна-
слідок якого зросте тиск на резерви та гривню 
[8, с. 13–14].

У зв`язку з цим державне регулювання еко-
номіки України повинно базуватися на враху-
ванні як прогнозних ризиків у короткостроко-
вому періоді, так і глобалізаційних викликів у 
довгостроковій перспективі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Державне регулювання економіки, насам-
перед формування стратегії управління сис-
темною кризою, повинно враховувати вплив 
специфічних рис країни, а саме: причин виник-

нення кризи, макроекономічного підґрунтя та 
перспектив розвитку країни, фінансової пози-
ції, ризику поширення та доступності інстру-
ментів вирішення.

Основними напрямами подолання сис-
темної кризи в Україні є насамперед запо-
бігання економічній кризі шляхом залу-
чення внутрішніх та іноземних інвестицій 
для фінансування пріоритетних галузей 
економіки. Аналіз сучасного стану вітчизня-
ної економіки показує, що наявні механізми 
державного регулювання економічного роз-
витку не функціонують належним чином: не 
відбувається кредитування банківською сис-
темою реального сектору економіки через 
високі ризики; майже не працює вітчизня-
ний фондовий ринок; має місце дефіцит 
державних коштів на розвиток економіки; 
немає системи підтримки і стимулювання 
інноваційного сектору економіки; не ство-
рені умови для функціонування високотех-
нологічних кластерів. Все це привело до різ-
кого зменшення обсягів прямих інвестицій в 
українську економіку, поглиблення структур-
них проблем, а рівень зношеності основних 
фондів продовжує зростати.

Недосконалі методи державного регулю-
вання економіки та відсутність в Україні стра-
тегії управління, що відповідає умовам чет-
вертої промислової революції, привели до 
збереження сировинної структури вітчизняної 
економіки. В цих умовах старі методи дер-
жавного регулювання не спрацьовують. Тому 
подальше вдосконалення державного регу-
лювання економіки на основі розроблення 
стратегії управління системною кризою буде 
сприяти вирішенню таких завдань, як:

– зміна структури вітчизняного експорту за 
рахунок фінансування програм розвитку або 
модернізації реального сектору економіки;

– створення умов для залучення влас-
ного приватного інвестора за рахунок вільних 
коштів виробників та кредитів банку рекон-
струкції та розвитку;

– зміна структури запозичень у реальний 
сектор економіки з орієнтацією переважно на 
внутрішній український фінансовий ринок;

– спрямування на фінансування інно-
ваційних проектів коштів працюючого насе-
лення, акумульованих за пенсійними програ-
мами;

– розроблення механізмів впровадження 
інновацій, а саме: краудсорсингових плат-
форм для залучення інвестицій у стартапи, 
електронних майданчиків для торгівлі іннова-
ційними технологіями та сервісами тощо.
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У статті розглянуто складники економічного розвитку та державне регулювання цих процесів. Виокремле-
но базові напрями державного регулювання розвитку економіки. Досліджено компонентну структуру механіз-
му державного регулювання економіки, проаналізовано та охарактеризовано його складники. Визначено та 
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СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрены составляющие экономического развития и государственная регуляция этих про-
цессов. Выделены базовые направления государственной регуляции развития экономики. Исследована ком-
понентная структура механизма государственной регуляции экономики, проанализированы и охарактеризо-
ваны его составляющие. Определены и обоснованы принципы государственного регулирования экономики.
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Melnik V.V. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
AS A COMPONENT OF THE STATE REGULATION OF THE ECONOMY

The article describes the components of economic development and state regulation of these processes. There 
are highlighted the basic directions of state regulation of the economy. Defined component structure of the mech-
anism of state regulation of the economy are discussed and described its components. Determined and proved 
principles of state regulation of the economy.  

Keywords: concept of sustainable development; regulation; public policy; development of territories; region; the 
regional development.

Постановка проблеми. Питання розвитку 
і взаємодії регіонів є надзвичайно актуаль-
ними для України, адже відсутність обґрун-
тованої політики регіонального розвитку 
держави може привести до зростання дис-
пропорцій та загострення економічних, полі-
тичних і соціальних проблем. Налагодження 
ефективного, сталого соціально-економіч-
ного розвитку регіону займає ключове місце у 
системі нової регіональної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатогранність регіональних процесів зумов-
лює потребу цілеспрямованої діяльності дер-
жавних і місцевих органів влади у всіх сфе-
рах соціально-економічних процесів. Досвід 
державотворення засвідчує те, що курс на 
соціально орієнтовану трансформацію еконо-
міки матиме шанс на успіх тоді, коли до його 

здійснення будуть активно залучені регіони. 
Практика показує, що немає єдиного уніфіко-
ваного підходу до управління економічними 
процесами в такій територіально диверсифі-
кованій державі, як Україна, а сама глибина 
втручання центру в регіональні процеси 
повинна мати свої розумні межі. Водночас 
визнається, що саме у посиленні реального 
впливу регіонів на економічні процеси поля-
гає сучасна стратегія ринкових перетворень 
[1, с. 26–27].

Визначення проблем і стратегічних пріори-
тетів регіонального розвитку України розгляда-
ються в працях: О.Ю. Амосова, О.В. Безуглого, 
О.П. Кірдан, О.С. Конотопцева, С.В. Красно-
пьорова, В.В. Мамонова, Н.М. Мельтюхової, 
О.В. Ольшанського, В.О. Стойка та інших 
дослідників. Проте наявны дослідження при-
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свячені в основному економічним, теоре-
тичним і прикладним проблемам розвитку 
регіонів. При цьому науковцями мало уваги 
приділяється проблемам державного регулю-
вання розвитку територіально-адміністратив-
них одиниць. 

Дослідження соціально-економічного та 
екологічного стану регіонів України, прогнозу-
вання динаміки їх розвитку порівняно з регіо-
нами країн ЄС свідчить про недостатній рівень 
ефективності та результативності регулюючих 
заходів, обмеженість ресурсів для їх реаліза-
ції, нерозвинуту територіальну та виробничу 
інфраструктуру, на основі чого можна дійти 
висновку про необхідність удосконалення 
наявних та розроблення нових наукових засад 
регулювання регіональної економіки. 

Постановка завдання. Мета статті перед-
бачає характеристику теоретичних підходів 
соціально-економічного розвитку регіонів 
України за активної участі держави в контек-
сті запровадження основних аспектів сталого 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На державному рівні проголошено, 
що регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів належить до пріоритетних 
завдань державного управління, є одним із 
ключових питань у процесі становлення нової 
моделі соціально орієнтованої ринкової еко-
номіки в Україні, вагомим механізмом забез-
печення територіальної цілісності та стабіль-
ності в державі. Таким чином, важливу роль 
у трансформації національної економіки 
відіграє регіональна економічна політика, 
сприяння реалізації якої має стати головною 
метою багатовекторної діяльності держави. 

Досвід становлення української незалеж-
ності показує неспроможність центральної 
влади адекватно реагувати на потреби регі-
онів і усвідомлення нею необхідності приско-
рення процесів формування нового спектру 
повноважень місцевих територіальних гро-
мад, підвищення ролі органів самоврядування 
у вирішенні як оперативних, так і стратегічних 
питань розвитку регіонів [2, с. 104].

Під економічним регіоном більшістю 
дослідників розуміється цілісна територія 
країни зі своєю спеціалізацією, структурою 
виробництва і внутрішніх зв’язків [3, c. 120].

У науковій літературі регіон розглядається як:
1) адміністративно-господарська одиниця 

(територія), а саме: район, область, край, 
округ;

2) економіко-географічне утворення, тобто 
частина території країни з однорідними при-

родними умовами і специфічною спрямова-
ністю розвитку продуктивних сил;

3) група сусідніх держав із загальними істо-
ричними традиціями і взаємопов’язаною еко-
номікою [4, с. 89].

Держава покликана сприяти підтримці еко-
номічної, соціальної і політичної стабільності 
в кожному регіоні, забезпеченню їх ефектив-
ної взаємодії, поєднанню конкретних підхо-
дів до вирішення проблем окремих регіонів у 
єдності із загальними принципами функціону-
вання ринку на всій території. Основні пара-
метри регіонального розвитку задаються цен-
тром у вигляді законодавчих і нормативних 
актів. Це стосується порядку й механізму при-
ватизації, ціноутворення, податкової політики 
тощо. Центр виробляє єдину науково-тех-
нічну політику, яка має бути основним чинни-
ком стабілізації економіки в регіонах, сприяти 
формуванню інтелектуального й кадрового 
потенціалу, особливо у сфері фундаменталь-
ної науки [5, с. 33].

У сучасній регіоналістиці є різні розуміння 
та тлумачення поняття регіонального розви-
тку, кожне з яких має право на існування з 
погляду відтворення того чи іншого аспекту 
регіоналізму. З погляду проведення еконо-
мічної та соціальної регіональної політики у 
контексті регіоналізації державного управ-
ління державним сектором економіки при-
вертає увагу розуміння регіонального розви-
тку як режиму функціонування регіональної 
системи, який забезпечує позитивну динаміку 
параметрів рівня життя населення за рахунок 
стійкого і збалансованого відтворення соці-
ального, господарського, ресурсного та еко-
логічного потенціалів території [6, c. 601].

Державну регіональну політику розгляда-
ють у сукупності двох аспектів: по-перше, як 
регіональну політику держави, що виявля-
ється через здійснення органами державної 
влади системи заходів у політичній, еконо-
мічній, демографічній, соціальній, інновацій-
ній, екологічній, гуманітарній, національній 
сферах, яка враховує особливості кожного 
регіону; по-друге, як внутрішню політику регі-
онів, яка здійснюється органами управління 
регіоном (зокрема, місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування) самостійно для забезпе-
чення комплексного соціально-економічного 
розвитку територій, максимального забезпе-
чення потреб населення регіону, раціональ-
ного використання всіх регіональних ресур-
сів за умови врахування загальнодержавних 
інтересів [7].
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Державним регулюванням розвитку регіо-
нів слід вважати цілеспрямований система-
тичний вплив з боку держави, спрямований 
на підтримання соціально орієнтованого, 
сталого і збалансованого розвитку регіонів з 
метою забезпечення максимально високих 
і рівних соціальних стандартів життя насе-
лення незалежно від місця проживання, який 
полягає у створенні необхідної нормативно-
правової бази, інституційного, інформаційного 
та кадрового забезпечення з використанням 
програмно-цільових методів і відповідного 
фінансово-економічного інструментарію [8].

В умовах переходу до ринкової економіки та 
формування демократичних засад державного 
управління на основі вдосконалення місцевого 
самоврядування актуальною є проблема фор-
мування механізмів реалізації регіональної 
економічної політики. У контексті євроінтегра-
ційних процесів головною метою державної 
регіональної політики соціально-економічного 
розвитку України є створення умов для дина-
мічного, збалансованого розвитку територій, 
усунення асиметрії розвитку регіонів України, 
активізація залучення людського потенціалу 
регіонів для забезпечення конкурентоспро-
можності економіки регіону [9, с. 322].

Ідеї сталості, збалансованості й соціальної 
орієнтації зародились у західних концепціях 
регіонального розвитку 70-х років ХХ сто-
ліття. Термін «сталість» узагалі характерний 
для теорії систем, а під сталістю регіональ-
ної соціально-економічної системи розуміють 
її здатність залишатися відносно незмінною, 
тобто зберігати структуру і функціональні осо-
бливості впродовж певного часового інтер-
валу всупереч будь-яким ендогенним і екзо-
генним подразникам [10, c. 25].

У концепції державної регіональної полі-
тики України 2001 р. визначено, що державна 
регіональна політика є складовою частиною 
національної стратегії соціально-економіч-
ного розвитку України, тісно пов’язаною зі 
здійсненням адміністративної реформи та 
впорядкуванням адміністративно-територі-
ального устрою, і реалізується шляхом здій-
снення органами виконавчої влади та орга-
нами місцевого самоврядування системи 
заходів для забезпечення ефективного комп-
лексного управління економічним та соціаль-
ним розвитком України та її регіонів – Авто-
номної Республіки Крим, областей, міст Києва 
і Севастополя [11].

А в концепції державної регіональної полі-
тики України 2008 р. визначено, що державна 
регіональна політика – це сукупність страте-

гічних заходів, засобів, механізмів, інструмен-
тів та взаємоузгоджених дій органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування для 
забезпечення розвитку держави загалом та 
сталого збалансованого розвитку її регіонів 
відповідно до поставлених цілей: створення 
повноцінного життєвого середовища для 
людей на всій території України; забезпе-
чення просторової єдності держави; сталого 
збалансованого розвитку її регіонів [12].

Взагалі, коли йдеться про державну регіо-
нальну політику, мається на увазі не місцева, а 
національна політика з урахуванням територі-
альних інтересів. Іншими словами, та, яка здій-
снюється органами управління регіону з ураху-
вання загальнонаціональних інтересів. Або ж 
державна регіональна політика – це система 
заходів, спрямованих на регулювання розви-
тку адміністративно-територіальних утворень 
заради досягнення спільної національної мети.

При цьому соціальна орієнтація регіональ-
ного розвитку пов’язана зі спрямованістю 
функціонування всіх підсистем на підвищення 
рівня та якості життя населення, індикато-
рами якого є динаміка регіонального рівня 
споживання, соціальних благ, народжуваність 
і смертність, фізичне й духовне здоров’я насе-
лення, тривалість життя тощо[13, c. 28–29].

Збалансованість регіонального розвитку 
передбачає дотримання особливої для кож-
ної регіональної системи пропорції складників 
її потенціалу, елементів яких бракує структурі 
регіону, та подолання деструктивності інших 
складників, стимулювання внутрішньорегіо-
нальних і міжрегіональних зв’язків [14, c. 596].

Важливо відмітити в контексті вище ска-
заного, що державне регулювання розвитку 
регіонів, як і будь-яка інша діяльність дер-
жави, потребує також належного нормативно-
правового забезпечення. Назріла нагальна 
потреба у прийнятті низки законів та підзакон-
них актів, які б нормативно закріпили довго-
строкову концепцію регіонального розвитку, 
базові засади державного регулювання роз-
витку регіонів тощо.

Зокрема, одним із важливих законодав-
чих актів є Закон України від 05.02.2015 р. 
№ 156 «Про засади державної регіональної 
політики», в якому визначено основні правові, 
економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні 
та організаційні засади державної регіональ-
ної політики як складової частини внутрішньої 
політики України

Інтенсифікація використання регіональ-
ного потенціалу розвитку території має відбу-
ватись у таких напрямах: 
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− підвищення ефективності функціону-
вання системи управління соціально-еконо-
мічним потенціалом у регіонах; 

− пошук оптимального співвідношення міс-
цевих, регіональних і державних інтересів; 

− удосконалення методів формування міс-
цевих і регіональних ринків та їхньої інфра-
структури в контексті забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки;

− формування інвестиційної політики з ура-
хуванням специфіки конкретних регіонів; 

− формування ефективної системи управ-
ління майном різних форм власності; 

− інтенсифікація та підвищення ефектив-
ності використання місцевих ресурсів [15].

На сучасному етапі соціально-економіч-
ного розвитку України в основі функціону-
вання механізмів реалізації регіональної полі-
тики має бути:

− упорядкування бюджетних відносин; 
− формування стабільності дохідної бази; 
− розмежування повноважень між центром 

і регіонами, а також державою і місцевим 
самоврядуванням; 

− функціональна градація регіональних 
видатків, преференції у сфері економічного 
регулювання щодо розміщення місцевих 
замовлень і бюджетного підряду; 

− розвиток малого та середнього бізнесу, 
організація ринкової інфраструктури тощо;

− створення ефективних механізмів функ-
ціонування регіональної економіки;

− захист найбільш нужденних соціальних 
верств населення [16].

Водночас здійснення державного регулю-
вання територіального розвитку в Україні сти-

кається з багатьма труднощами. Перепонами 
державного регулювання розвитку територій 
є відсутність єдиної нормативно встановле-
ної процедури «відбору» регіональних про-
блем для прийняття рішень на державному 
рівні. До головних перешкод на шляху забез-
печення ефективного державного регулю-
вання регіонального розвитку в Україні можна 
віднести: відсутність системного підходу до 
регіональної політики, невизначеність стра-
тегічних перспектив регіонального розвитку; 
недостатнє використання наявних інструмен-
тів державного регулювання, спрямованих на 
стимулювання розвитку регіонів, у тому числі 
депресивних територій; низьку інституційну 
та фінансову спроможність місцевих орга-
нів влади щодо вирішення питань місцевого 
значення; відсутність дієвих та ефективних 
механізмів формування місцевих бюджетів 
на основі гарантованих державою соціальних 
стандартів надання послуг населенню неза-
лежно від місця проживання; незавершеність 
формування та недосконалість моделі управ-
ління на регіональному рівні [19, 20, 21]. 

Висновки. За сучасних умов соціально-
економічного розвитку державне регулю-
вання адміністративно-територіальних фор-
мувань стає ключовою ланкою управлінського 
впливу. Як наслідок, наявні проблеми регулю-
вання розвитку регіонів, зумовлені складними 
взаємопов’язаними природними, просторо-
вими, економічними, політичними і соціальними 
суперечностями, значною неоднорідністю 
територій країни та великою поліструктурністю 
територіальної організації влади, вимагають 
термінового вирішення.
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Стаття присвячена актуальним питанням значення та сутності інформаційно-консалтингової діяльності 
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Статья посвящена актуальным вопросам значения и сущности информационно-консалтинговой деятель-
ности в системе государственного регулирования пространственного развития. Определены институцио-
нальные предпосылки, миссия, цели и задачи предлагаемой системы предоставления государством услуг 
субъектам хозяйствования и населению информационно-консалтинговых услуг с целью активизации про-
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The article is devoted to the actual issues of the importance and essence of information and consulting activities 
in the system of state regulation of spatial development. In article are specified institutional background, mission, 
goals and objectives of the proposed system to providing information and consulting services through state services 
for business entities and for the population in order to intensify the spatial development in Ukraine. In the field of 
research are given the domestic and foreign experience. 
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Постановка проблеми. Інформаційно-
консалтингова діяльність у системі держав-
ного регулювання просторового розвитку 
сьогодні в Україні очевидно недооцінюється. 
Наслідком цього є відсутність механізму 
гнучкого і непрямого впливу держави на 
просторовий розвиток у ринкових умовах. 
Крім того, це питання не лише не має своєї 
практичної імплементації в системі держав-
ного регулювання, воно також залишається 
недостатньо дослідженим із наукової позиції. 
Є певне розуміння та наукове обґрунтування 
змісту державного впливу на просторовий 
розвиток у сегменті розвитку сільських тери-
торій, що знайшло своє відображення через 
прийняття Закону України «Про сільськогос-
подарську дорадчу діяльність» [1]. Однак і 
в цій сфері також немає реальних кроків зі 

створення державної системи інформаційно-
консалтингових служб за моделлю, що вже 
більше століття ефективно функціонує в роз-
винених країнах. 

При цьому слід врахувати, що Україною 
декларативно взято курс на перехід до інно-
ваційно-орієнтованої моделі економіки. Але у 
зв’язку із відсутністю інституційного впливу на 
розвиток, а саме таким механізмом у розви-
нених країнах є державні інформаційно-кон-
салтингові служби, країна залишається на 
периферії в рейтингу конкурентоспроможних 
держав. Такого роду зволікання з вирішенням 
цього питання, вважаємо, стримують також і 
євроінтеграційні зусилля країни. Б.В. Гриньов 
та В.А. Гусєв виділяють ключові умови, які 
найбільше вплинули на еволюцію господар-
ських систем передових країн:
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– наявність конкурентоспроможних секто-
рів виробництва (матеріального і нематері-
ального), керованих великими корпораціями, 
які сформували всередині розвинених країн 
потужний інноваційний кластер, у який входять 
різноманітні промислові, науково-технічні, 
освітні, фінансові, консалтингові, торговельні 
установи та підприємства. Такий напрям роз-
витку був би неможливим за умови відсутності 
координуючої ролі держави, яку вона реалізує 
через інформаційно-консалтингову службу;

– активна державна політика щодо форму-
вання комплексу загальноекономічних умов, 
необхідних для інноваційного розвитку, з виді-
лення та підтримки національних пріоритетів 
в економічній, науково-технічній та освітніх 
сферах. Виняткова важливість цієї умови 
переконливо підтверджується в останні деся-
тиліття економічними успіхами низки країн, 
які були в недавньому минулому аутсайде-
рами світової економіки й не мали значного 
науково-технічного, освітнього та виробни-
чого потенціалу (Республіка Корея, Ірландія, 
Фінляндія, Тайвань та ін.);

– широка інтеграція країни в глобальну 
інноваційну сферу та інтенсивний розвиток 
міжнародного співробітництва у пріоритетних 
секторах виробництва як найважливіші умови 
розвитку науково-технічного та інноваційного 
потенціалу і залучення інвестицій [2, с. 48]. 

Усі наведені умови реалізуються в просто-
ровому аспекті і забезпечуються через діяль-
ність державних інформаційно-консалтин-
гових служб. Тому наукове дослідження цієї 
проблеми є актуальним як із практичної, так і 
з наукової позиції. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження питань просторового 
розвитку має широке висвітлення в працях 
зарубіжних і вітчизняних учених. Вивченню 
та узагальненню проблем регіонального роз-
витку присвячені роботи Б.М. Данилишина, 
М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, О.І. Амоші, 
А.С. Лисецького, А.Г. Мазура, Д.П. Богині, 
І.В. Багрова, В.І. Пили, С.Г. Дзюби, М.Ф. Тим-
чука, М.І. Фащевського, Л.Г. Чернюк та ін. Ці 
дослідження характеризуються глибиною та 
широтою охоплення проблем просторового 
розвитку. Науково-практичні аспекти надання 
інформаційно-консультаційних послуг дер-
жавними структурами досить ґрунтовно 
розглядаються вітчизняними та зарубіж-
ними науковцями, такими як В.Б. Авер’янов, 
В.Т. Александров, В.О. Гусєв, В.А. Верба, 
І.Б. Коліушко, І.Я. Романків, Мілан Кубр, 
Гай Холліс, Карін Плоккер та ін. При цьому в 

дослідженнях зазначених науковців інформа-
ційно-консалтингова діяльність в системі дер-
жавного регулювання просторового розвитку 
як інституційний механізм, який шляхом своєї 
діяльності забезпечує комплексний та сис-
темний просторовий розвиток на інноваційній 
основі, не розглядається. 

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження характеру впливу на просторо-
вий розвиток державної інформаційно-кон-
салтингової діяльності, інституційних основ, 
цілей та завдань механізму цього впливу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У світі, і особливо в розвинених 
країнах, система державного регулювання 
економіки орієнтована на просторовий роз-
виток шляхом інформаційно-консалтингової 
підтримки виробників усіх галузей, соціальної 
сфери, органів місцевого самоврядування. 
Просторовий розвиток – це форма коорди-
нації динамічного процесу кількісних і якіс-
них змін будь-яких явищ (регіон, економіка 
регіону, соціально-економічна система), який 
враховує зв’язки всіх складників, у результаті 
чого розвиток набуває нового якісного стану у 
вигляді певного співвідношення елементів, що 
забезпечує отримання синергетичного ефекту. 
Оптимальне поєднання економічної, соціаль-
ної, екологічної, інноваційної сфери регіону, 
їх взаємодія та збалансований взаємовплив 
є пріоритетним завданням регіональної полі-
тики просторового розвитку та державного 
регулювання економіки України [3].

У системі державного впливу на просторо-
вий розвиток одне з основних місць займає 
функція надання інформаційно-консультацій-
них послуг, яка виконується державними орга-
нами управління та органами місцевого само-
врядування. До послуг державного управління 
загального характеру відносять послуги у 
виконавчій та законодавчій сферах діяльності, 
що надаються законодавчими та виконавчими 
органами влади, органами регіонального та 
місцевого управління. Вони, в свою чергу, 
також мають свій поділ на урядові й адміні-
стративні. Урядові передбачають допомогу, 
координацію, визначення стратегічних напря-
мів і перспектив наукового розвитку у сфері 
фундаментальних наукових, соціальних і 
комплексних досліджень. Адміністративні – 
орієнтовані на розвиток виробничої та соці-
альної сфер національної економіки. Мається 
на увазі розвиток економіки, сільського госпо-
дарства, паливно-енергетичного комплексу, 
торгівлі та громадського харчування, тран-
спорту та зв’язку а також соціальної сфери 
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(освіта, охорона здоров’я, медичне обслуго-
вування, розвиток культури і спорту, туризму). 

Структурними підрозділами Національної 
академії державного управління при Пре-
зидентові України, як практичне впрова-
дження Державного класифікатора продукції 
та послуг (ДКПП), запропоновані до впрова-
дження в систему державного управління 
просторовим розвитком експертні та консуль-
таційні послуги з таких питань, як:

‒ науково-дослідна робота;
‒ рекомендації органам виконавчої влади; 

аналітичні огляди;
‒ методологічна допомога.
Визначення консалтингової послуги наве-

дено в підручнику «Організація консалтин-
гової діяльності». У ньому, зокрема, зазна-
чається, що консалтингова послуга – це 
інтелектуальний продукт, що залишається у 
володінні клієнта після завершення консуль-
тування [4, с. 12].

В окремих дослідженнях консалтинг від-
носять до інформаційних послуг, які поділя-
ються, у свою чергу, на три сегменти:

‒ винятково інформаційні послуги, що 
стосуються надання адресно-довідкової 
інформації, і послуги в галузі телекомунікацій;

‒ інформаційно-консалтингові послуги, 
пов’язані з їх наданням у двох аспектах – 
інформаційному та консалтинговому;

‒ власне консалтингові послуги, які перед-
бачають консультування в різних сферах 
діяльності. 

Інформаційно-консалтингова діяльність 
у сфері просторового розвитку як державна 
система надання послуг у розвинених краї-
нах має глибоку історію розвитку та традиції. 
Так, наприклад, в США відповідна державна 
інституція (служба) має назву «Екстеншен». 
Вона в США була створена ще в 1914 році 
[5, с. 61]. Наслідком її успішного функціону-
вання стало розширення масштабу роботи 
з сільських територій до громад у містах. 
Тобто зараз ця діяльність охоплює усю кра-
їну та увесь спектр питань у сфері просторо-
вого розвитку. Важливим завданнями служби 
є встановлення зв’язку між виробництвом та 
наукою, підтримка та поширення інновацій-
них рішень, збір інформації про стан справ на 
місцях та поширення інноваційної інформа-
ції до підприємців та населення, сприяння в 
реалізації проектів та програм з розвитку на 
місцях. Дорадча служба має чітку вертикаль 
і розгалужену мережу, низові офіси розміщені 
на рівні районів (за аналогією з нашим адміні-
стративно-територіальним устроєм). Є відпо-

відно підготовлені спеціалісти, чітка система 
збору інформації, планування, звітності тощо. 

У Вінницькій області був реалізований 
пілотний проект уряду США зі створення такої 
служби інформаційно-консалтингової системи 
державного регулювання в 1999–2005 роках 
(автор був активним учасником цього про-
екту). Однак, на жаль, система державного 
регулювання економіки України не скориста-
лася напрацьованим досвідом цього проекту. 
Відсутність сучасних технологій державного 
регулювання просторового розвитку з допо-
могою інформаційно-консалтингової діяль-
ності держави є, на погляд автора, однією 
з основних причин наростання проблем у 
сфері просторового розвитку як окремих регі-
онів, так і країни загалом. У звуженому сенсі 
сучасні підходи в державному регулюванні 
просторового розвитку порівняно з пропоно-
ваними не мають комплексного підходу, зво-
ротного зв’язку та позбавлені інноваційності в 
стратегічному аспекті практики регулювання. 

У системі державного регулювання про-
сторового розвитку в розвинених країнах 
ситуація реально така, що державна інфор-
маційно-консалтингова служба володіє най-
більш повною і актуальною інформацією про 
стан справ у сфері просторового розвитку, 
формує та реалізує науково-технічну політику 
держави на місцях [6, с. 17].

Отримана та опрацьована інформація сис-
темно і оперативно надається органам влади, 
що в рази підвищує ефективність системи 
державного управління просторовим розви-
тком. Оскільки в усіх країнах є засторога під-
приємців та населення в наданні інформації 
державним службовцям, то в зв’язку з цим 
інформаційно-консалтингові державні служби 
позиціонують себе як недержавні (громадські) 
або напівдержавні структури, при цьому осно-
вним замовником робіт і інвестором служби є 
саме держава. 

Наші реалії свідчать, що без інформаційно-
консалтингової служби система державного 
управління просторовим розвитком слабка і 
мало результативна. Складається враження, 
що в Україні поки що ніхто з тих, хто визначає 
структуру системи державного регулювання 
економіки, не зрозумів значення державної 
інформаційно-консалтингової служби. Є від-
повідний закон [1]. Він орієнтований на розви-
ток сільських територій, водночас створення 
в системі державного управління на основі 
цього закону державних інформаційно-кон-
салтингових (дорадчих) служб, на наш погляд, 
забезпечило б інституційні основи для активі-
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зації державного впливу на просторовий роз-
виток загалом. 

У сучасній соціально-політичній ситуації в 
Україні за умов ігнорування державою інститу-
ційної системи інформаційно-консалтингової 
підтримки просторового розвитку склалася 
унікальна ситуація, коли євроінтеграційні 
процеси позбавлені реальної координації, яку 
здатна забезпечити саме така служба. Адже 
для поглиблення євроінтеграції країни повно-
цінна співпраця європейських структур, що 
опікуються просторовим розвитком, із систе-
мою влади в Україні можлива лише за умови 
наявності в нашій системи органів держав-
ного регулювання аналогічних структур. 

Робота державної інформаційно-консал-
тингової (дорадчої) служби в Україні за світо-
вими стандартами дасть можливість органам 
державного регулювання найбільш повно 
(порівняно з приватними та політичними 
структурами) володіти соціально-економіч-
ною ситуацією на місцях, краще в рази промо-
тувати власну стратегію й отримувати від біз-
несу та населення певної території всебічну 
підтримку реформ як результат діяльності. 

Вчені США встановили, що вкладення 
у вдосконалення управлінської діяльності 
дають економічний ефект у середньому 1 : 17. 
Саме тому в США та в усіх інших розвинених 
країнах уряди підтримують розвиток держав-
ної інформаційно-консалтингової діяльності, 
адже вона (за належної організації роботи) 
дає на кожен вкладений долар 17 доларів 
додаткового прибутку. 

За відсутності державницької позиції в 
цьому питанні в Україні сьогодні мало ініціато-
рів, які прагнуть розвинути діяльність у цьому 
напрямі. Частина з тих організацій, хто взяв 
назву «Дорадча служба», є ентузіастами, які 
за відсутності фінансування прагнуть про-
сувати певні ініціативи у сфері просторового 
розвитку, інші є примітивними «грантоїдами». 

Синтез позитивного досвіду реалізації іно-
земних проектів та практичного досвіду окре-
мих громадських організацій у сфері надання 
інформативно-консалтингових послуг в Укра-
їні дає нам змогу сформувати концептуально 
цілі та завдання державної системи надання 
інформаційно-консалтингових послуг у сфері 
просторового розвитку. Наявний в Укра-
їні досвід в цій сфері відомий насамперед у 
сфері розвитку сільських територій. Однак 
слід розуміти, що практика такої діяльності 
в розвинених країнах системно охоплює усі 
сфери, якими характеризується просторовий 
розвиток. На основі поєднання практичного 

досвіду державного управління просторовим 
розвитком у розвинених країнах та наукових 
напрацювань у цій сфері є можливим форму-
вання цілей та завдань вітчизняної державної 
системи інформаційно-консалтингових служб 
для досягнення цілей державної політики у 
сфері просторового розвитку. 

Щодо законодавчих основ державної інфор-
маційно-консультативної діяльності в Україні 
є лише Закон України «Про сільськогоспо-
дарську дорадчу діяльність» від 2004 року 
[1], який орієнтований на розвиток сільських 
територій. Ним визначається, що сільсько-
господарська дорадча діяльність (дорадча 
діяльність) – це сукупність дій та заходів, 
спрямованих на задоволення потреб особис-
тих селянських та фермерських господарств, 
господарських товариств, інших сільськогос-
подарських підприємств усіх форм власності і 
господарювання, а також сільського населення 
у підвищенні рівня знань та вдосконаленні 
практичних навичок прибуткового ведення 
господарства. Імплементація лише положень 
цього закону стала би значним кроком у вдо-
сконаленні системи державного регулювання 
просторового розвитку. Водночас слід розу-
міти, що для системного просторового розви-
тку потрібно охопити більш широкий спектр 
питань, ніж «розвиток сільської території». 

На основі узагальнень наявного вітчиз-
няного досвіду та зарубіжного досвіду місію 
державної системи інформаційно-консалтин-
гової підтримки просторового розвитку можна 
визначити як комплексну систему впливу на 
просторовий розвиток території. Для вико-
нання означеної місії нами сформовані такі 
завдання пропонованої державної інформа-
ційної служби:

1. Розвиток виробництва.
2. Розвиток малого та середнього підпри-

ємництва.
3. Розвиток територіальних громад та міс-

цевого самоврядування.
4. Розвиток молоді.
5. Людський розвиток та розвиток здоро-

вого способу життя. 
6. Розвиток кооперативів.
Ціль формування і функціонування дер-

жавної системи інформаційно-консалтингової 
підтримки просторового розвитку збігається з 
цілями аналогічних зарубіжних систем – бути 
каталізатором науково-технічного прогресу 
на визначеній території, сприяти поширенню 
серед товаровиробників нових знань, сучасних 
досягнень науки, техніки і технологій, надавати 
всім, хто потребує, необхідну інформацію та 



135

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

консультаційні послуги з питань юриспруденції, 
менеджменту, маркетингу, захисту оточуючого 
середовища, розвитку соціальної сфери, здій-
снювати збір актуальної інформації для потреб 
органів територіального управління тощо.

Заходи, що визначені для формування 
програми діяльності державної системи 
інформаційно-консалтингової підтримки про-
сторового розвитку, передбачають таке.

1. Розвиток виробництва:
– консультації щодо організації нового 

виробництва в тій чи іншій галузі із залученням 
науковців та провідних практиків виробництва:

– надання інформації щодо передових тех-
нологій та способів організації виробництва;

– допомога в придбанні необхідної сиро-
вини, ресурсів, у збуті продукції;

– організація семінарів, демонстрацій, 
виставок;

– визначення кращих в тій чи іншій галузі, 
популяризація їхнього досвіду;

– організація стажування, в т.ч. за кордо-
ном, для вивчення кращого досвіду;

– проведення короткотермінових навчань, 
курсів за запитами (переважно в зимовий 
період);

– надання друкованих інформаційних 
матеріалів за тематикою напряму програми;

– організація систематичної і незалежної 
екологічної експертизи; 

– експертна оцінка технологій, ефектив-
ності виробництва та ін.

2. Розвиток малого та середнього підпри-
ємництва:

– інформація щодо можливостей та ефек-
тивності ведення бізнесу в тій чи іншій сфері 
діяльності;

– допомога в експертній оцінці тієї чи 
іншої бізнес-ідеї;

– допомога в розробленні та реалізації 
бізнес-плану;

– організація семінарів та курсів у сфері 
організації підприємництва;

– захист прав та інтересів малого і серед-
нього бізнесу;

– надання юридичних консультацій;
– допомога у створенні нового бізнесу;
– допомога у вивченні ринку, маркетин-

гове планування та аналіз;
– моніторинг ринкових цін, надання під-

приємцям інформації щодо цін на різних рин-
ках та про їх зміни; 

– допомога в організації об’єднань підпри-
ємців; 

– надання друкованих інформаційних 
матеріалів за тематикою напряму програми;

– організація навчань, стажувань та обмі-
нів за кордоном;

– допомога в придбанні матеріалів, тех-
ніки, сировини, в збуті продукції та ін.

3. Розвиток територіальних громад та міс-
цевого самоврядування:

– консультативна та інформаційна допо-
мога в розробленні та реалізації програм розви-
тку громад, інфраструктури території (дороги, 
лікарні, школи, торгівля, дозвілля та ін.);

– організація обміну досвідом між терито-
ріальними громадами;

– організаційна та консультативна допо-
мога щодо реалізації спільних проектів кіль-
кох громад;

– допомога в розробленні проектів залу-
чення коштів для розвитку громад зі сторон-
ніх джерел, від меценатів, з-за кордону та ін.;

– експертна оцінка програм та проектів, 
що розробляються в громадах;

– юридичний супровід та допомога;
– науково-консультативна підтримка 

щодо покращення використання громадської 
власності (громадські пасовища, ставки, ліси, 
клуби та ін.);

– ініціювання та допомога у створенні 
нових громадських об’єктів (фельдшерсько-
акушерські пункти, зони відпочинку та ін.); 

– надання друкованих інформаційних мате-
ріалів за тематикою напряму певної програми;

– інформаційно-консультативна допомога 
в організації та проведенні громадських захо-
дів, конкурсів (день села, краще подвір’я та ін.);

– проведення необхідних навчань для 
лідерів громад та ін.

4. Розвиток молоді:
– організація заходів для молоді в поза-

урочний час;
– організація конкурсів молоді:
– навчання молоді щодо перспектив орга-

нізації виробництва, ведення бізнесу;
– організація клубів та гуртків за інтер-

есами;
– організація навчань, стажувань та обмі-

нів для молоді за кордоном;
– організація походів, дозвілля в межах 

патріотичного виховання; 
– надання друкованих інформаційних 

матеріалів за тематикою напряму програми;
– популяризація серед молоді здорового 

способу життя та ін.
5. Людський розвиток та здоровий спосіб 

життя:
– організація навчальних, організаційних 

та консультативних заходів щодо здорового 
харчування;



136

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

– організація та супровід діяльності клубів 
та гуртків художньої самодіяльності;

– організація гуртків та клубів народного 
мистецтва та творчості;

– допомога в організації дозвілля місце-
вих жителів;

– ініціювання організації клубів за інтер-
есами;

– допомога в організації ведення сімейної 
бухгалтерії;

– інформаційно-консультативна робота 
щодо профілактики захворювань; 

– надання друкованих інформаційних 
матеріалів за тематикою напряму відповідної 
програми;

– організація системи допомоги та догляду 
за інвалідами, хворими та людьми похилого 
віку та ін.; 

6. Розвиток кооперативів:
– інформаційно-просвітницька робота 

щодо змісту та порядку роботи кооперативів:
– допомога в організації та супровід діяль-

ності кооперативів у різних сферах виробни-
цтва та логістики загалом;

– встановлення контактів та вивчення 
передового досвіду функціонування коопера-
тивів в ЄС;

– створення ініціативних груп зі створення 
та діяльності кооперативів;

– захист інтересів кооперативів, допомога 
їх співпраці з органами влади, допомога у 
створенні об’єднань кооперативів; 

– допомога в розробленні та реалізації 
бізнес-планів кооперативів; 

– надання друкованих інформаційних мате-
ріалів за тематикою напряму програми та ін.

Передбачається також, що пропонована 
державна система інформаційно-консалтин-
гової підтримки просторового розвитку допо-
може територіальним громадам знаходити 
напрями, що допоможуть заробляти самим 
для себе кошти, правильно їх витрачати, 
розвивати соціальну сферу, давати робочі 
місця сільським жителям, призупинити відтік 
молоді з села. 

Діяльність системи інформаційно-консал-
тингової підтримки просторового розвитку як 

державної організації потребує належного 
фінансування. Відповідно до досвіду розви-
нених країн відповідне фінансування повинне 
надаватися на конкурсній основі як держза-
мовлення, частина послуг може бути плат-
ною. При цьому діяльність інформаційно-
консалтингової служби має базуватися на 
суворій системі планування, звітності та моні-
торингу діяльності, на системі оцінки резуль-
татів незалежними експертами [7, с. 87]. 

Просторовий розвиток країни здійснюється 
через регіональну політику, реалізація якої 
спрямована на вирішення завдань місцевого 
самоврядування з економічних, соціальних, 
екологічних, адміністративно-організаційних 
та ін. питань, які враховують загальнодер-
жавні та місцеві інтереси [8, с. 19]. Відповідно, 
просторовий розвиток в контексті державної 
регіональної політики, що спрямований на 
вирішення таких завдань, як планування регі-
онального розвитку з мінімізацією наванта-
ження на природне середовище; узгодження 
державної, регіональної і місцевої інфра-
структурної політики для створення рівних 
умов життя на всій території країни, розши-
рення можливостей регіонів, міст і районів в 
соціально-економічному розвитку, потребує 
інституційної основи стимулювання розви-
тку у вигляді державних інформаційно-кон-
салтингових служб із наведеними цілями та 
завданнями. 

Висновки. Підсумовуючи, можна визна-
чити, що без інформаційно-консультативної 
підтримки просторового розвитку система 
державного регулювання не може бути ефек-
тивною, про що свідчить як зарубіжний, так 
і вітчизняний досвід. Пропонована система 
надання державних інформаційних послуг 
може існувати як громадська ініціатива 
за умови державної підтримки діяльності, 
однак, на наш погляд, вищої ефективності у 
сфері просторового розвитку в Україні мож-
ливо досягти за умови створення державної 
інституційної системи інформаційно-кон-
салтингової підтримки просторового розви-
тку на основі пропонованої моделі цілей та 
завдань діяльності. 
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У статті досліджено важливість виробництва альтернативних видів палива, зокрема виробництво біодизе-
ля, на засадах діяльності обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Виявлено потенційні можливос-
ті виробництва біодизеля на базі укомплектованих біодизельних установок, які слугують ядром обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів, діяльність яких сприятиме досягненню енергетичної безпеки України за-
галом. Визначено переваги та недоліки біодизельного пального. Наведено та охарактеризовано технологічний 
процес виробництва біодизеля та основні технології його одержання. Обґрунтовано доцільність створення 
обслуговуючих кооперативів із виробництва біодизеля, що дасть можливість мінімізувати витрати на його ви-
робництво, тим самим збільшити прибутки сільськогосподарських підприємств, які є членами кооперативу. 
Проведено порівняльну економічну ефективність продажу насіння ріпаку та виробництва з нього біодизеля в 
Україні, при цьому розрахунки показали, що виробництво готового біоенергетичного продукту для споживан-
ня характеризується більшими економічними вигодами, ніж масове експортування даної сировини. Автором 
сформовано ключові орієнтири розвитку виробництва біодизеля на засадах діяльності обслуговуючих сіль-
ськогосподарських кооперативів, що допоможе досягнути економічної, соціальної та екологічної ефективності. 

Ключові слова: біоенергетика, розвиток, енергетична безпека, сільськогосподарський кооператив, біо-
паливо, біодизель, ефективність.

Паламаренко Я.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОДИЗЕЛЯ

В статье исследована важность производства альтернативных видов топлива, в частности производство 
биодизеля, на основании деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Выявлены потенциальные воз-
можности производства биодизеля на базе укомплектованных биодизельных установок, служащих ядром 
обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов, деятельность которых будет способствовать достиже-
нию энергетической безопасности Украины в целом. Определены преимущества и недостатки биодизельного 
горючего. Приведены и охарактеризованы технологический процесс производства биолизеля и основные 
технологии его получения. Обоснована целесообразность создания обслуживающих кооперативов по произ-
водству биодизеля, что позволит минимизировать затраты на его производство тем самым увеличить прибы-
ли сельскохозяйственных предприятий, которые являются членами кооператива. Проведена сравнительная 
экономическая эффективность продаж семян и производства из него биодизеля в Украине, при этом расчеты 
показали, что производство готового биоэнергетического продукта для потребления характеризуется боль-
шими экономическими выгодами, чем массовый экспорт данного сырья. Автором сформированы основные 
ориентиры развития производства биодизеля на основании обслуживающих сельскохозяйственных коопера-
тивов, что поможет достичь экономической, социальной и экологической эффективности.

Ключевые слова: биоэнергетика, развитие, энергетическая безопасность, сельскохозяйственный коопе-
ратив, биотопливо, биодизель, эффективность.

Palamarenko Y.V. ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL COOPERATIVES FROM 
BIODIZEL PRODUCTION

The article investigates the importance of producing alternative fuels, in particular, the production of biodiesel 
in the context of agricultural cooperatives. The potential of biodiesel production on the basis of completed biodies-
el plants, which serve as the core of serving agricultural cooperatives, will be found, which will contribute to the 
achievement of Ukraine's energy security in general. The main advantages and disadvantages of biodiesel fuel are 
determined. The technological process of production of biolysis and the basic technologies of its obtaining are de-
scribed and characterized. The expediency of establishing service cooperatives for biodiesel production has been 
substantiated, which will enable to minimize the costs of its production thereby increase profits of agricultural enter-
prises that are members of the cooperative. The comparative economic efficiency of the sale of rapeseed and its 
production of biodiesel in Ukraine has been made, while calculations have shown that the production of the finished 
bioenergy product for consumption is characterized by greater economic benefits than the mass exportation of this 
raw material. The author has formed key benchmarks for the development of biodiesel production within the frame-
work of serving agricultural cooperatives, which will help to achieve economic, social and environmental efficiency.

Keywords: bioenergy, development, energy security, agricultural cooperative, biofuel, biodiesel, efficiency.



139

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Досягнення збільшення національ-
ного багатства нашої країни, поліпшення 
рівня життя населення та його соціально-еко-
номічного стану багато в чому залежать від 
раціонального використання енергоносіїв, що 
на сучасному етапі господарювання набуває 
особливої актуальності. Нині виробництво 
біопалива та його зв’язок із забезпеченням 
енергетичної безпеки для України залиша-
ються у центрі уваги багатьох дослідників, 
оскільки структура паливно-енергетичних 
ресурсів України є загрозливою для енер-
гетичної та національної безпеки. Зокрема, 
потреби в енергоспоживанні тільки на 53% 
покриваються за рахунок вітчизняних джерел, 
тоді як 75% необхідного обсягу природного 
газу та 85% сирої нафти і нафтопродуктів 
Україні доводиться імпортувати. При цьому 
проблематика економії енергоносіїв харак-
теризується значною багатоплановістю, що 
викликає необхідність стратегічного напряму 
ефективного використання виробничих 
потужностей з оптимальними енергетичними 
витратами. У світі переважно застосовують 
традиційні підходи до одержання дизельного 
біопалива способом переестерифікації спир-
тами рослинних олій і тваринних жирів, тому в 
умовах сьогодення все більшої уваги набуває 
виробництво біодизеля на засадах обслуго-
вуючих сільськогосподарських кооперативів, 
що сприятиме розвитку сільських територій 
та економіки загалом.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням проблематики економічної 
доцільності розвитку біоенергетики, яка базу-
ється на теоретичних та практичних знаннях, 
займалися провідні вчені-економісти, серед 
них: Г.М. Калетнік [4], І.М. Демидів, Н.С. Сит-
ник [1], В.О. Дубровін [2], О.В. Іванюк [3], 
І.В. Кушнір [5], О.В. Климчук [6], М. Муштрук, 
Ю. Сухенко [7], О.О. Прутська [8], Т.Л. Рябцев 
[9], М.І. Сокур [10], В.Ю. Уркевич [11], І.В. Чехова 
[12], О.І. Шаманська [13], В.С. Шебанін [14] та 
ін. Однак актуальність представлених питань 
та їх недостатнє науково-методичне забезпе-
чення потребують розвитку подальших дослі-
джень у цій сфері. Аналізуючи дослідження 
вчених, доцільно звернути увагу й на те, що 
для суттєвої зміни сучасної ситуації в біое-
нергетичній галузі щодо нарощування обсягів 
виробництва біодизеля потрібно здійснювати 
підтримку на основі державного стимулю-
вання та контролю, прийняття й виконання на 
практиці нормативно-правових актів, а також 
задіяти наявний арсенал засобів викорис-

тання висококваліфікованої кадрової політики 
та важелів управління країни, орієнтованої 
на інноваційний розвиток економіки. Таким 
чином, усе більшої уваги заслуговує виробни-
цтво біодизеля на засадах сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів, що дасть 
можливість мінімізувати витрати для ефек-
тивного функціонування підприємств агро-
промимслового комплексу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Важливим напрямом 
розбудови аграрного сектору економіки є роз-
виток сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів. Дослідження економічної ефек-
тивності діяльності сільськогосподарських 
кооперативів із виробництва біодизеля нині 
набуває значної актуальності як дієвий меха-
нізм стимулювання розвитку агропромисло-
вого комплексу. Наша держава є потужною 
агарною країною, і саме розвиток коопера-
ції сприятиме посиленню продовольчої без-
пеки і розвитку сільських територій. Зокрема, 
формування ключових орієнтирів розвитку 
виробництва біодизеля допоможе досягнути 
економічної, соціальної та екологічної ефек-
тивності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою проведення наукового 
дослідження є виявлення значення та ролі 
виробництва біодизеля для досягнення енер-
гетичної безпеки нашої держави, визначення 
ключових орієнтирів розвитку виробництва 
біодизелю на засадах діяльності обслуговую-
чих сільськогосподарських кооперативів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Заслуговує на увагу той факт, що 
Конституцією України передбачено право 
громадян на їхній достатній життєвий рівень 
та безпечне для життя і здоров’я довкілля, що 
зобов’язує державу створити відповідні умови 
для розвитку економіки. Запорукою ж реалі-
зації цих завдань має стати повне, надійне 
та екологічно безпечне задоволення потреб 
населення і суспільного виробництва в енер-
гетичних продуктах. В умовах глобалізації сві-
тової економіки та адаптації до світових стан-
дартів саме екологічна безпека є невід’ємною 
альтернативою для розвитку вітчизняної еко-
номіки [3, c. 144]. 

Останнім часом актуальним є питання 
щодо можливості використання поновлю-
ваної сировини з метою одержання палива 
для двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). 
Це пов’язано з інтенсивним використанням 
покладів нафти та газу і, як наслідок, загро-
зою їх вичерпання. У світі, а також в Україні 
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розроблено технології виготовлення альтер-
нативних оксигенних компонентів для бен-
зинів та замість бензинів. Поряд із цим існує 
необхідність і можливість розроблення техно-
логії виготовлення альтернативних дизельних 
палив із поновлюваної сировини [1, c. 137]. 

Г.М. Калетнік стверджує, що з низки 
об’єктивних та історичних причин Україна 
належить до категорії енергодефіцитних дер-
жав, тому що споживає майже в чотири рази 
більше енергії, ніж розвинуті країни світу. 
У сучасних умовах процес зменшення поста-
чання традиційних енергоресурсів виходить за 
рамки економічної площини й постає питанням 
політичного спрямування. Спираючись на сві-
товий та європейський досвід, слід відзначити 
перспективність та економічну доцільність роз-
витку й масового впровадження у виробництво 
біоенергетичних технологій. Тому актуальними 
питаннями сьогодення для України є надійне 
енергозабезпечення та наявність достатньої 
кількості енергоносіїв на довгострокову пер-
спективу із поступовим зменшенням тради-
ційних видів палива у структурі енергоспожи-
вання. З огляду на це основними завданнями є 
визначення пріоритетів економічного розвитку 
під час упровадження сучасних енергоефек-
тивних технологій із малим терміном окупності 
у сфері альтернативної енергетики, а також 
відкриття й упорядкування в державі біоенер-
гетичного ринку [4, с. 128].

Суттєвою є думка вченого-економіста 
О.І. Шаманської, яка зазначає, що сучасні 
тенденції розвитку української економіки, які 
простежуються через загострення конкурен-
ції у фрагментованих галузях, та об’єктивні 
глобалізаційні вияви світової економіки вима-
гають від суб’єктів господарювання виро-
блення функціональних, інноваційних меха-
нізмів управління як єдиної передумови їх 
виживання на ринку. Однією з головних при-
чин управлінських невдач у діяльності укра-
їнських підприємств агропромислового комп-
лексу є їхня низька спроможність оперативно, 
у межах наявного ресурсного потенціалу 
реагувати на зміни, що відбуваються на вну-
трішньому та зовнішньому ринках. Зокрема, 
нестабільність ринкового середовища зумов-
лена економічною кризою, що призводить до 
необхідності перегляду цільових орієнтирів 
діяльності підприємств АПК, використання 
новітніх методів управління, а також розгор-
нутого аналізу впливу чинників зовнішнього 
і внутрішнього середовища на конкуренто-
спроможність підприємств АПК і досягнення 
ними стратегічного успіху [13, c. 21].

Дослідження виявило, що українська наука 
має суттєві надбання, а українське сільське 
господарство посідає достатньо сильні пози-
ції у виробництві сировини для біопалива. На 
думку багатьох науковців, в Україні наявні всі 
природно-економічні умови для виробництва 
та реалізації біопалива: земельні ресурси, 
науковий, технічний і кадровий потенціал, 
створено законодавчу-правову базу розвитку 
ринку біопалива. При цьому нині потужність 
олієжирових комбінатів дає можливість пере-
робляти 7,5 млн. т насіння олійних культур, 
що є перспективним показником [8, с. 181]. 

Значний інтерес до олійних культур для 
їх подальшого використання в енергетичних 
цілях сприяв певному зростанню цін на олійні 
культури, але стало питання про те, що тра-
диційні культури для виробництва моторного 
біопалива сприяють поглибленню продоволь-
чої кризи. Все більше вчених наголошують на 
доцільності виробництва біопалива із сиро-
вини, яка не є продуктом харчування. Для 
отримання біопалива використовують будь-
які види рослинних олій: соняшникову, рап-
сову, лляну тощо [12, с. 172]. 

Іншим важливим чинником, що викликає 
підвищений інтерес до біодизельного палива, 
є його екологічність, тобто менші викиди шкід-
ливих сполук у навколишнє середовище. Біо-
дизельне паливо не є абсолютно екологічно 
чистим, але порівняно з нафтовим воно все 
ж чистіше. Так, у продуктах згоряння біопа-
лива на 8–10% менше окису вуглецю, майже 
на 50% менше сажі й значно менше сірки 
(0,005% проти 0,2% у звичайного дизельного 
палива). І тільки через високий уміст кисню в 
біопаливі продукти його згоряння містять при-
близно на 10% більше окису азоту порівняно з 
нафтовим дизельним паливом. Але водночас 
із численними перевагами є й недоліки, влас-
тиві біодизельному паливу. Біопаливо агре-
сивніше щодо гумових та полімерних деталей 
двигунів, аніж звичайне нафтове. Крім того, 
біопаливо дещо змінює техніко-експлуата-
ційні параметри роботи дизельних двигунів. 
Потужність двигуна під час роботи у номі-
нальному режимі з використанням біопалива 
знижується на 6–8%. Разом із цим витрата 
палива підвищується приблизно на 5–8%. 
Окрім незначної втрати потужності в холодну 
пору року та за високої вологості, спостеріга-
ється неприємний специфічний запах відпра-
цьованих газів. Виробництво біопалива для 
його використання в чистому вигляді потре-
бує чималих додаткових капіталовкладень, 
тому в більшості країн практикують змішу-
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вання нафтового дизельного палива з ріпако-
вою олією або ж використовують як добавку 
(від 5% до 30%) до традиційного дизельного 
палива [5, c. 42]. 

Біодизельне паливо досить широко вико-
ристовують у багатьох країнах Європи та 
світу. Ми можемо спостерігати значну еконо-
мічну ефективність під час його виробництва. 
Саме тому виробництво біодизеля в Україні 
потрібно розглядати як вагому альтернативу 
традиційним паливно-енергетичним ресур-
сам. Проведені розрахунки на прикладі про-
дажу насіння ріпаку та виробництва з нього 
біодизеля в Україні вказують, що виробництво 
готового біоенергетичного продукту для спо-
живання характеризується більшими еконо-
мічними вигодами, ніж масове експортування 
даної сировини (табл. 1).

Проведений аналіз таблиці показав, що 
набагато ефективніше виробляти біодизель, 
оскільки прибутки становлять 6 803,8 тис. грн., 
а під час реалізації сировини (насіння ріпаку) 
на внутрішньому ринку прибуток становить 
2 943,3 тис. грн., на зовнішньому – 4 443,3 тис. грн. 
Отже, якщо виробляти біодизель, ми отримаємо 
на 3 860,5 тис. грн. більше прибутку порівняно з 
реалізацією сировини на внутрішньому ринку і 
на 2 360,5 тис. грн. – на зовнішньому. При цьому 
в 2016 р. під час реалізації 1 т насіння ріпаку 
рівень рентабельності на внутрішньому ринку 
становив 39,7%, а під час експортування – 

60,0%. Натомість запровадження вітчизняного 
виробництва біодизеля з насіння ріпаку забез-
печує рівень рентабельності 124,6% із собівар-
тістю 1 л біодизеля 13,65 грн. Станом на гру-
день 2016 р. середня ціна на дизельне паливо 
становила 20,74 грн. Таким чином, дійсно, роз-
рахунки вказують на практичну цінність вироб-
ництва біодизеля.

Можливість забезпечити споживачів еко-
логічно чистою енергією дає сільському гос-
подарству новий напрям розвитку. Вироб-
ництво біодизеля дає змогу ввести в оборот 
сільськогосподарські землі, які раніше не 
використовували, створити нові робочі місця. 
Для подальшого розвитку аграрного сектору 
економістами мають бути враховані тенденції 
ринку, перерозподіл посівних площ, і треба 
не забувати про те, що відчуження завеликих 
площ під вирощування сировини для вироб-
ництва біодизеля (на яких слід використо-
вувати підвищені дози засобів захисту рос-
лин) може призвести до деградації ґрунтів та 
погіршення їхньої якості. В Україні для вироб-
ництва біодизеля використовують переважно 
ріпак (хоча на внутрішній ринок йде лише 20% 
урожаю), але водночас варто зазначити, що 
біодизельне пальне можливо отримувати як із 
рослинних, так і з тваринних жирів. 

Аналіз статистичних показників за 
2015–2016 рр. показав, що потенційні мож-
ливості України у вирощуванні цієї культури 

Таблиця 1
Порівняльна економічна ефективність продажу насіння ріпаку  

та виробництва з нього біодизеля в Україні, 2016 р.

Показники Реалізація 1 т насіння ріпаку 
внутрішній ринок експорт 

Повна собівартість, тис. грн. 7406,7 7406,7 
Ціна реалізації, тис. грн. 10350,0 11850,0 
Прибуток, тис. грн. 2943,3 4443,3 
Рівень рентабельності, % 39,7 60,0 

Виробництво біодизеля з 1 т насіння ріпаку 
Витрати на переробку насіння, тис. грн. 361,8 
Усього витрат, тис. грн. 5461,2 
Вихід біодизеля, л 400,0 
Ціна 1 л біодизеля, тис. грн. 18,0 
Загальна вартість біодизеля, тис. грн. 7200,0 
Вартість макухи, тис. грн. 3025,0 
Вартість гліцерину, тис. грн. 2040,0 
Вартість виробленої продукції, тис. грн. 12265,0 
Собівартість 1 л біодизеля, тис. грн. 13,65 
Прибуток, тис. грн. 6803,8 
Рівень рентабельності, % 124,6 

Джерело: сформовано автором на основі [6, с. 356]
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становлять орієнтовно 3 млн. га за середньої 
врожайності 15–30 ц/га. У масштабах країни 
перероблення 75% урожаю ріпаку забезпе-
чить виробництво до 2,7 млн. т біодизеля. Такі 
обсяги останнього еквівалентні за енергетич-
ною цінністю 2,3 млн. т звичайного дизель-
ного палива, для одержання якого необхідно 
переробити 7,7 млн. т нафти. При цьому 
вчені-економісти стверджують, що до 2020 р. 
частка використання біопалив становитиме 
20% загального обсягу споживання палива в 
Україні. Отже, важливим завданням є поетап-
ний розвиток біопалив другого покоління, що 
являє собою наступний ступінь переробки 
біологічної сировини з використанням іннова-
ційних технологій, який притаманний у сфері 
виробництва біодизеля. 

Варто звернути увагу на те, що біоди-
зельне паливо являє собою алкільні ефіри 
жирних кислот, одержані звичайною пере-
естерифікацією природних олій і жирів ниж-
чими спиртами (метанолом, етанолом тощо) 
в присутності каталізаторів. Своєю чергою, 
гліцериди жирних кислот при нагріванні з 
метиловим або етиловим спиртами (навіть 
при кип’ятінні) майже не змінюються. Але 
якщо до жиру, нагрітого приблизно до 60°С, 
додати за доброго перемішування метило-
вий спирт, в якому розчинений гідроксид 
калію (КОН), то через декілька хвилин з 
утвореного розчину виділяється гліцерин у 
вигляді окремої фази. Такий обмін спиртів у 
складних ефірах називають «алкоголізом», 
або за назвою вживаного спирту «метано-
лізом», «етанолізом» і т. д. Загалом «алко-
голіз» аналогічний гідролізу жирів. Різниця 
полягає у тому, що замість води реагентом є 
спирт. Глибина «алкоголізу» гліцеридів зале-
жить від складу реагуючих ефірів і спирту. 
Найбільша глибина «алкоголізу» тригліце-
ридів – під час застосування метилового 
спирту (близько 98%). Зі збільшенням моле-
кулярної маси спирту глибина «алкоголізу» 
зменшується, визначаючись рівнянням рів-
новаги. Наприклад, глибина «алкоголізу» 
соняшникової олії під час застосування ети-
лового спирту становить приблизно 35,3%, а 
під час використання амілового спирту вона 
не перевищує 11,5%. При цьому рівновага 
«алкоголізу» може бути порушена зміною 
співвідношення між кількостями тригліце-
ридів і спирту або під час виведення із зони 
реакції одного з продуктів, що утворилися, 
наприклад гліцерину [7, c. 21].

Найпростішою ж технологією отримання 
метилових естерів жирних кислот є циклічна, 

заснована на переестерифікації триацилглі-
церолів рослинної олії метанолом із вико-
ристанням основних або кислотних каталіза-
торів (зазвичай лужних – NaOH, NaOCH3 чи 
KOH). Завдяки цьому утворюються складні 
ефіри, а також гліцеринова фаза (56% глі-
церину, 4% метанолу, 13% жирних кислот, 
8% води, 9 % неорганічних солей, 10% ефі-
рів). Перевагою технологій із використанням 
каталізаторів є відносна простота техноло-
гічного процесу, а отже, і порівняно низька 
вартість технологічної лінії. До недоліків слід 
віднести невисокий вихід метилового естеру 
(85–89%) від загальної маси отриманого біо-
дизельного палива та тривалий час реакції 
трансестерифікації (від 20 хв. до кількох 
годин) [10, c. 99]. 

Якщо розглядати більш детально, то до 
очищеної від механічних домішок олії дода-
ють метиловий спирт і луг, що є каталізато-
ром реакції переетерифікації, а потім нагрі-
вають отриману суміш. Після відстоювання 
та охолодження рідина розшаровується на 
дві фракції – легку і важку. Легка фракція є 
метиловим ефіром, важка – гліцерином. Для 
отримання 1 000 кг (1 136 л) біодизельного 
палива необхідно затратити 50 кВт теплової й 
25 кВт електричної енергії. Витрати сировин-
них компонентів становлять: 1 040 кг (1 143 л) 
ріпакової олії; 144 кг (114 л) 99,8% метанолу 
(має бути присутнім у надлишку); 19 кг 88%-ї 
їдкого калі (KОН); 6 кг допоміжного фільтру-
вального матеріалу; 105 кг води. При цьому, 
крім кінцевого продукту, одержують 117 кг від-
працьованої води та 200 кг сирого гліцерину, 
що застосовують у косметичній і фармацев-
тичній промисловості. 

Вибір технології залежить від потрібних 
обсягів виробництва, виду вихідної сировини 
та її якості, способів очищення від спиртів і 
каталізатора (табл. 2). 

Проведений аналіз таблиці показав, що за 
обсягів виробництва біодизельного палива 
від 500 до 5000 т/рік, зокрема на заводах, 
що працюють із сировиною невисокої якості, 
кращою є проста циклічна технологія з вико-
ристанням каталізаторів. Для великих обсягів 
виробництва (понад 5 тис. т біодизеля на рік) 
слід вибирати багатореакторну неперервну 
технологію, що висуває суворіші вимоги до 
якості вихідної сировини. Технологію вироб-
ництва біодизельного палива вдосконалюють 
у багатьох країнах. При цьому перспективним 
уважають орієнтуватися на перероблення 
біомаси в рідкий продукт із використанням 
каталітичних процесів.
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Своєю чергою, виробництво дизельного 
біопалива з використанням гідрореактивного 
перемішування дає змогу забезпечити повноту 
проходження естерифікації рослинної олії та 
забезпечити питому енергомісткість пере-
робки рослинної олії в дизельне біопаливо 
на рівні 1,42 кВт год./т, що на 8,58 кВт год./т 
менше, ніж під час використання циліндрич-
ного реактора періодичної дії з механічними 
мішалками лопатевого, рамного, якірного, про-
пелерного та іншими типами. За повної заміни 
дизельного палива, яке використовується у 
сільському господарстві України, та вартості 
електроенергії для підприємств виробників 
дизельного біопалива 0,79 грн. кВт/год. еко-
номія коштів на виробництво дизельного біо-
палива буде становити близько 10 млн. грн./
рік. За заміни 10% дизельного палива на 
дизельне біопаливо економія буде становити 
1 млн. грн./рік [2, с. 25]. 

Варто також зазначити, що біодизельне 
паливо можна використовувати у вихоро- і 
передкамерних дизельних двигунах, а також 
у двигунах із безпосереднім упорскуванням 
як у чистому вигляді (в адаптованих двигу-
нах), так і в сумішах із нафтовим паливом 
без змінення конструкції двигуна. Біодизельні 
суміші позначають літерою B і числом, що від-
повідає масовій частці біодизеля у відсотках. 
Хоча змішування можна здійснити в будь-якій 
пропорції, юридичні тонкощі оподаткування 

спричинили появу двох основних типів такого 
палива – В2-В5 і В30 (для громадського тран-
спорту). Перед початком експлуатації двигуна 
на біодизельному паливі слід промити філь-
три грубого й тонкого очищення, а також замі-
нити ґумові паливні шланги й прокладки на 
полімерні. В окремих випадках знадобиться 
частіше змінювати моторні мастила, здатні 
зріджуватися у разі потрапляння в них біоди-
зельного палива [9]. 

Зважаючи на те, що Україна є потужною 
агарною країною, розвиток кооперації спри-
ятиме посиленню продовольчої безпеки і 
розвитку сільських територій. Важливим 
напрямом розбудови аграрного сектору 
економіки є розвиток сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів. Проте 
нині за обсягами надання послуг вони не 
задовольняють зростаючих потреб вироб-
ників сільськогосподарської продукції та її 
споживачів.

При цьому сільськогосподарський обслу-
говуючий кооператив являє собою підприєм-
ство, створене для обслуговування переважно 
своїх членів на засадах взаємодопомоги й 
економічного співробітництва. Закон України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» поді-
ляє обслуговуючі кооперативи залежно від 
видів діяльності на переробні, заготівельно-
збутові, постачальницькі, сервісні та багато-
функціональні [11, с. 26].

Таблиця 2 
Основні технології одержання біодизельного палива

Назва технології Характеристика Переваги Недоліки

Циклічна із 
застосуванням 
каталізаторів

температура реакції – 
близько 65°С, тиск атмос-
ферний, тривалість реакції 
від 20 хв. до 2 год., кількість 
каталізатора – 1,5% від маси 

олії, вихід ефіру – близько 
85% від загальної маси  

біодизеля

Відносна простота 
технологічного про-
цесу невисока вар-
тість технологічної 

лінії можливість 
використання невисо-

кої якості

Невисокий  
вихід ефіру

Тривалість реакції

Безкаталізаторна 
циклічна

температура реакції – 30°С, 
тиск атмосферний, трива-
лість реакції 5–10 хв., роз-
чинник – тетрагідрофуран, 
вихід ефіру – близько 98% 

від загальної маси біодизелю

Високий вихід ефіру
Невисока темпера-
тура і велика швид-

кість реакції
Чистота продуктів

Потреба в дорогих 
і агресивних роз-

чинниках, необхід-
ність використання 

додаткового  
обладнання

Багатореакторна 
безперервна

температура реакції – 
80–160°С, тиск – 2–3 атм., 
тривалість реакції – від 6 

до 10 хв., кількість каталіза-
тора – до 1% від маси олії, 
вихід ефіру – до 98% від 
загальної маси біодизеля

Високий вихід ефіру
Непереривність  

процесу
Швидкість реакції

Складність техно-
логічного процесу, 
достатньо висока 

чутливість до 
якості сировини

Джерело: сформовано автором на основі [9]
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Відродження і розвиток сільськогоспо-
дарської обслуговуючої кооперації в Україні 
являє собою складну соціально-економічну 
проблему. Але вона має й багато інших аспек-
тів: організаційний, фінансово-економічний, 
психологічний, юридичний і навіть політич-
ний. Вирішення цієї проблеми неможливе без 
чіткого розуміння сутті та принципів коопера-
тивних організацій, розбудови кооперації на 
селі як складника аграрної політики держави, 
створення відповідної законодавчої бази і 
здійснення необхідних організаційних захо-
дів. Разом із тим дослідження підтверджують 
своєчасність, необхідність та перспективність 
розвитку обслуговуючої сільськогосподар-
ської кооперації як дієвого механізму стиму-
лювання розвитку українського села [14, с. 6].

Для того щоб бути конкурентоспроможним, 
біодизельне паливо повинне хоча б на 5–10% 
коштувати дешевше порівняно з традицій-
ними нафтопродуктами. Наприклад, в Укра-
їні ринкова вартість ріпаку не дає можливості 
цього здійснити. Тому деякі господарства пла-
нують самостійно вирощувати ріпак та робити 
з нього олію. Такий шлях досить раціональ-
ний, тому що відходи від переробки сировини 
можна використати для годівлі тварин або як 
добриво, а гліцерин – у фармакології. Реалізу-
вати цю ідею можна завдяки розвитку обслу-
говуючих сільськогосподарських кооперативів 
на основі проектування біодизельних уста-
новок для їх подальшого ефективного вико-
ристання сільськогосподарськими підприєм-
ствами, які є членами даних обслуговуючих 
кооперативів. Звичайно, біологічне дизельне 
паливо на разі зможе замінити тільки частину 
використовуваних мінеральних нафтопродук-
тів. Але слід зважати на те, що нафти зали-
шилося не так уже й багато. Саме тому роз-
виток альтернативних видів палива, зокрема 
біодизеля, як в Україні, так і в інших державах 
можливий лише завдяки пільговому креди-
туванню відповідних програм та проектів, а 
також гнучкішій податковій системі [5, c. 44].

Велике значення у розвитку виробництва 
біодизеля на основі діяльності сільськогос-
подарських кооперативів посідають інвес-
тиції, оскільки динамічна природа інновацій-
ного процесу і конкуренція роблять інвестиції 
вирішальним чинником для досягнення кон-
курентних переваг будь-якого виробництва, 
у тому числі й біодизельного виробництва. 
У сучасних умовах продуктивне викорис-
тання наявних ресурсів виступають основою 
конкурентоспроможності, яка визначається 
зростанням продуктивності виробництва, 

енергоефективністю та інноваціями. Отже, 
інтенсивний процес залучення внутрішніх і 
зовнішніх інвестицій забезпечить стимулю-
вання розвитку біодизельного виробництва 
на засадах кооперації. Зокрема, досягнення 
ефекту від упровадження інновацій у вироб-
ництво біодизеля на базі обслуговуючих сіль-
ськогосподарських кооперативі потрібно фор-
мувати на основі поступових стратегічних та 
тактичних кроків, що в кінцевому підсумку 
призведе до поетапного зростання виробни-
цтва й розширення споживання біодизель-
ного пального.

Не менш важливим питанням виступає 
процес економічного стимулювання переходу 
до використання біологічних видів енергії з 
його екологічним та соціально-економічним 
підґрунтям. Варто зазначити, що основу сис-
теми виробництва біодизеля має становити 
нормативно-правова база, яка виконує специ-
фічну функцію регулювання. Отже, для ефек-
тивного розвитку біодизельної галузі Україні 
потрібен послідовний і системний план дій. 
Розроблені норми чинного національного 
законодавства виявилися досить загальними 
для того, щоб ефективно запрацював ринок 
біопалив в Україні. Проблема правової основи 
буде вирішена лише в тому разі, коли ми змо-
жемо позбавитися від правового нігілізму, 
який не виключає прийняття необхідних спе-
ціальних законодавчих заходів у регулюванні 
біопаливного виробництва. 

Опрацювання та аналіз наукової літера-
тури показав, що використання сільськогос-
подарської продукції для виробництва біо-
дизельного пального сприятиме збільшенню 
обсягів споживання власних, відносно деше-
вих, відновлюваних енергоресурсів для 
задоволення потреб як сільських домогос-
подарств, так і агропромислового комплексу 
загалом, тому доцільно запропонувати такі 
ключові орієнтири розвитку виробництва біо-
дизелю на засадах діяльності обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів (рис. 1).

Проведений аналіз показав, що варто 
зазначити й про екологічну раціональність, 
яка вбачає розроблення екологічно раціональ-
них стратегій використання земельних ресур-
сів, що враховують кліматичні, екологічні, 
соціально-економічні особливості регіонів. 
Необхідно використовувати як первинну, так 
і вторинну сировину сільського господарства, 
розробити та ухвалити чіткі земельні закони, 
що чітко визначають землі для вирощування 
врожаю для запобігання ерозії ґрунтів і спри-
яння їхньому відновленню після використання. 
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Дослідження виявило, що конкурентоспро-
можне виробництво біодизеля здатне створити 
для аграрних підприємств сприятливі умови для 
вирощування та збуту сільськогосподарської 
продукції, тому вони мають внести необхідні 
корективи в тактику й стратегію своєї господар-
сько-економічної діяльності, щоб максимально 
скористатися сучасною ситуацією на ринку 
енергоносіїв. За достатнього забезпечення біо-
логічними видами палива відбудеться стрімкий 
розвиток та здійсниться стабілізація у діяльності 
агропромислового комплексу й поліпшиться 
екологічна ситуація в країні. Лише сформувавши 
потужну сировинну базу для виробництва біо-
палив, зокрема біодизеля, можна стверджу-
вати про доцільність створення біоенергетичної 
галузі агропромислового комплексу. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, виробництво біопалива є одним зі 
складників майбутнього розвитку національ-
ної економіки країни. Нарощування його 
виробництва повинно відбуватися не сти-
хійно, а відповідно до чітко розробленої комп-
лексної державної програми, яка б урахову-
вала й унеможливлювала потенційні загрози 
подальшої деградації сільськогосподарських 
ландшафтів і ґрунтів, створювала б систему 
важелів підвищення привабливості викорис-
тання біопалива, орієнтувала галузь на при-
скорення інноваційних процесів.

Доцільним при цьому є спрямування 
частини експортного потенціалу аграрного 
сектору на виробництво біопалив, оскільки 
таким чином можна забезпечити надхо-

Рис. 1. Схема ключових орієнтирів розвитку виробництва біодизеля  
на засадах діяльності обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів

Джерело: сформовано автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЯ 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
 

СОЦІАЛЬНИЙ 
 

Підвищення 
енергетичної безпеки 

Зростання частки ВВП 

Підвищення екологічної 
безпеки 

Протидія змінам 
клімату 

Збереження здоров’я, 
якості населення 

Підвищення життя 
якості населення 

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ТАКТИЧНИЙ РОЗВИТОК 

Зменшення витрат під 
час розподілу енергії 

Зростання фінансової 
стійкості підприємств 

Зменшення витрат на 
викопне паливо 

Зменшення втрат під час 
транспортування енергії 

Розширення паливно-
енергетичного балансу 

Наближення 
енерговиробництва до 

споживачів 

Відповідність обсягу 
виробництва енергії 

споживанню 

Енергозабезпечення за 
надзвичайних ситуацій 

Енергетичне освоєння 
нових регіонів 

Підвищення надійності 
енергопостачання 

Знешкодження відходів 

Енергозбереження  

Збільшення частки 
відновлюваних джерел енергії 

Зниження антропогенного 
навантаження 

Формування еколого-
ефективного середовища 

ЕФЕКТИВНІСТЬ  

Зменшення викидів шкідливих 
сполук 



146

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

дження до бюджету України на порядок 
більше, ніж це досягається завдяки експорту 
сировинних ресурсів. Саме тому для досяг-
нення найвищих показників конкурентоспро-
можності та ефективності виробництва біо-
логічних видів палив у галузі біоенергетики 
необхідно запроваджувати процеси вироб-
ничої кооперації. У результаті взаємови-
гідної співпраці й зростання можливостей 
використання потенціалу партнерів протя-
гом тривалого періоду, кооперативне вироб-
ництво біодизеля відбуватиметься шляхом 
виникнення синергетичного ефекту, що 
перевищуватиме просту суму виробничих 
потужностей окремих підприємств агропро-
мислового комплексу. 

Ринок збуту дизельних біопалив, технології 
та обладнання для його виробництва активно 
розвивається завдяки суттєвим екологічним 
перевагам цього виду палива порівняно з тра-
диційним. Отже, важливість та необхідність 
виробництва біодизеля має екологічну спря-
мованість як один із ключових орієнтирів роз-
витку даної галузі, що дасть можливість під-
силити екологічну безпеку, збільшити частку 
відновлюваних джерел енергії, а також забез-
печить енергозбереження. Тому функціону-
вання обслуговуючих сільськогосподарських 
кооперативів є важливим елементом для роз-
витку та ефективного виробництва біодизеля, 
що має на меті досягнення економічної, соці-
альної та екологічної ефективності. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У переважній більшості країн не 
існує спеціальних правових режимів під-
тримки розвитку електроакумулюючих сис-
тем (ЕАС), однак запроваджено державні 
програми підтримки. Так, існують спеціальні 
програми фінансування розвитку таких сис-
тем для розбудови розосередженої генерації 
(наприклад, у Німеччині). У 2016 р. США вста-
новили податкові преференції для суб’єктів, 
що експлуатують батарейні, маховикові нако-
пичувачі, накопичувачі енергії стиснутого 
повітря та гідроакумулюючих електростанцій 
(ГАЕС). Будівництво накопичувачів великої 
потужності потребує значних інвестицій і все 

одно стикається з необхідністю зменшення 
інвестиційних ризиків. Звичайно ж, актуаль-
ними залишаються три специфічних питання 
для інвестицій в ЕАС будь-якої потужності та 
балансової належності: ліцензування, підклю-
чення до мережі та ціноутворення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питаннями перспектив розвитку елек-
троенергетичної галузі на основі сучасних 
технологій займалися такі вітчизняні вчені, як 
Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, С.П. Денисюк, 
А.В. Праховник [1]. Прогнозуванням можли-
вих сценаріїв подальшого розвитку віднов-
лювальних джерел енергії в Україні займа-
лися О.А. Дячук, М.Г. Чепелєв, Р.З. Подолець, 
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Г.С. Трипольська [2]. Питання прогнозування 
потреби в різних технологіях електроакуму-
лювання досліджувалося Майклом Чайльдом 
та іншими іноземними дослідниками [3; 4]. 
Натомість питання, пов’язані з перспективами 
розвиту технологій електроакумулювання 
в умовах нового ринку електроенергії Укра-
їни для забезпечення сталих енергетичних 
трансформацій, залишаються відкритими та 
потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає у тому, 
щоб визначити перспективи впровадження 
технологій електроакумулювання в умовах 
формування нового ринку електроенергії 
України, враховуючи сучасні тенденції сталих 
енергетичних трансформацій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Переважною бізнес-моделлю функці-
онування систем накопичення електроенергії 
великої потужності у світі є їхня участь у ринку 
допоміжних послуг. При цьому розвиток таких 
систем значно пришвидшується за умов:

а) наявності національного плану дій щодо 
впровадження технологій інтелектуальної 
енергетики (Smart Grid) або принаймні враху-
вання необхідності спорудження ЕАС у пла-
нах розвитку енергосистеми (у Плані розвитку 
ОЕС України на 2017–2026 рр. [5] таких сис-
тем не передбачено);

б) високого паритету цін на балансуючому 
ринку в години максимального і мінімального 
навантаження для забезпечення достатнього 
операційного прибутку від участі в балансую-
чому ринку (сьогодні гранична ціна системи 
ОРЕ в години максимального навантаження 
збільшується майже вдвічі порівняно з її вели-
чиною в години мінімального навантаження);

в) комерційних засад функціонування ринку 
допоміжних системних послуг (конкурентні 
засади придбання допоміжних системних 
послуг оператором системи передачі визна-
чено у проекті закону України «Про ринок елек-
тричної енергії України» [6] і, як очікується, вті-
ляться у життя з початком роботи нового ринку 
електроенергії).

Статус суб’єктів, що експлуатують ЕАС, 
варіює: у деяких країнах визначений як 
«виробники», у деяких – як «споживачі». Бри-
танський регулятор у сфері енергетики (Офіс 
із питань газових та електроенергетичних рин-
ків – The Office of Gas and Electricity Markets) 
наголосив на необхідності виділення поняття 
«накопичувачі електроенергії» у законодавчій 
та нормативній базі для вирізнення закупівлі 
електроенергії для їхніх технологічних потреб 

від інших споживачів. На нашу думку, корис-
ним буде визначення Законом України «Про 
ринок електричної енергії», Кодексом елек-
тричних мереж та новими Правилами ринку 
таких понять, як «накопичувачі електроенер-
гії», «виробники-споживачі (просьюмери)» 
разом із поняттями «виробники електричної 
енергії», «надавачі допоміжних послуг» та 
«споживачі із регульованим навантаженням».

В Україні ЕАС набувають особливої акту-
альності як потенційні надавачі системної 
послуги з первинного регулювання частоти 
та потужності, достатній резерв якої є однією 
з умов інтеграції ОЕС України до ENTSO-E 
(Європейська мережа системних операторів 
передачі електроенергії – European Network of 
Transmission System Operators for Electricity). 

За діючої моделі енергоринку оцінка еко-
номічної ефективності роботи ЕАС усклад-
нена необхідністю моделювання участі ЕАС 
у роботі ОЕС України і, відповідно, визначен-
ням обсягу операційного прибутку від надання 
допоміжних системних послуг. Операційний 
прибуток від участі в ринку на добу наперед 
(для гідроакумулюючих електростанцій) нині 
визначається різницею між оптовою ринковою 
ціною відповідних годин купівлі (накопичення) 
та затвердженим тарифом (видачі в мережу). 
Важливо, якщо такі ж умови закупівлі будуть 
передбачені й для ЕАС.

Умови появи та ефективної роботи ЕАС у 
системі регулювання частоти і потужності за 
нової моделі енергоринку – це повноцінна 
участь у ринку довгострокових договорів, 
ринку на добу наперед, балансуючому ринку 
та ринку допоміжних послуг, а також прозо-
рість ціноутворення на них. Оскільки довго-
строкового ринку потужності, як і застосу-
вання схем підтримки пріоритетної генерації, 
не передбачатиметься, запорукою ефектив-
ної участі ЕАС стануть ринкові механізми. 

Ступінь участі ЕАС у цих чотирьох ринках 
визначатиметься їхньою потужністю та техніч-
ною доцільністю і може регулюватися у частині 
встановлення регулятором граничної нижньої 
межі обов’язкової купівлі електроенергії на 
ринку «на добу наперед» для покриття тех-
нологічних потреб (на кшталт технологічних 
потреб гідроакумулюючих електростанцій, 
визначених п. 3 ст. 67 проекту закону України 
«Про ринок електричної енергії»).

Теоретично на балансуючому ринку в ЕАС 
можуть бути дві стратегії подання цінових зая-
вок: 1) максимізація різниці між цінами купівлі 
й продажу (закупівля електроенергії для нако-
пичення у години мінімального навантаження 
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і видача в мережу в години максимального 
навантаження); 2) купівля в години, в які скла-
даються ціни, що нижчі або дорівнюють напе-
ред визначеному значенню, продаж у години, 
в які складаються ціни, що вищі або дорівню-
ють наперед визначеному значенню. 

Операційний прибуток від участі в балан-
суючому ринку визначатиметься різницею між 
граничною ціною відповідних годин купівлі 
(накопичення) та продажу (видачі електро-
енергії в мережу). Активація допоміжних 
системних послуг здійснюватиметься через 
балансуючий ринок. Заявки та пропозиції на 
балансуючу енергію, що відповідають попе-
редньо укладеним договорам на готовність із 
надання послуг у разі прийняття оплачуються 
за граничною ціною. Активація буде здійсню-
ватися на основі наявних більш дешевих про-
позицій із продажу, кожного разу забезпечу-
ючи відповідність необхідному часу активації.

Розвиток ЕАС у складі балансуючої групи 
відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), роз-
осередженої генерації та для електропоста-
чання промислових об’єктів значно пришвид-
шується за умов: 

а) участі у їх будівництві традиційних енер-
гогенеруючих компаній, які або диверсифіку-
ють діяльність за рахунок ВДЕ, або потребу-
ють більшої балансуючої потужності; 

б) участі енергопостачальних компаній 
(операторів розподільчих мереж) для поліп-
шення стабільності розподільчих мереж та 
промислових споживачів для збільшення 
надійності електропостачання та безперерв-
ності виробничого процесу; 

в) збільшення відповідальності за неба-
ланс суб’єктів відновлювальної електроенер-
гетики та споживачів із різко нерівномірним 
графіком споживання; 

г) наявності планів із розвитку «віртуаль-
них електростанцій» та формування інтелек-
туальної енергетичної системи [1].

Згідно з проектом закону України «Про 
ринок електричної енергії», починаючи з 
2025 р. скасовується нижня межа відпові-
дальності за відхилення від добового графіку 
відпуску електроенергії (10% для вітрових 
електростанцій та 5% для сонячних електро-
станцій у складі балансуючих груп) та настає 
100% фінансова відповідальність за неба-
ланс. Така величина і межа відповідальності є 
порівняними з практикою європейських країн, 
що само по собі є достатнім стимулом до роз-
витку ЕАС у складі змінної енергогенерації. 
Додатковим стимулом може бути скасування 
плати за небаланси у разі встановлення та 

використання ЕАС узгодженої потужності 
при об’єктах ВДЕ. Однак таке нововведення 
потребуватиме жорсткого механізму контр-
олю над використанням ЕАС суб’єктами, 
що експлуатують ВДЕ. Застосування ЕАС у 
складі балансуючих груп суттєво збільшує 
загальну присутність ВДЕ в електробалансі.

Моделювання участі ЕАС у роботі ВДЕ для 
оцінки необхідної потужності накопичувачів 
електроенергії здійснюється шляхом побу-
дови декількох сценаріїв гнучкості енерго-
системи (низька, середня та висока) з такими 
вхідними параметрами: встановлена енерго-
генеруюча потужність та технічний мінімум в 
енергосистемі, коефіцієнт щільності наванта-
ження енергосистеми, відсоток кожного виду 
ВДЕ в електробалансі, частка електромобілів 
у загальній кількості автомобілів, усереднена 
вартість виробництва електроенергії з ВДЕ. 

Прогнозування можливих сценаріїв при-
сутності енергогенерації з відновлювальних 
джерел енергії в електробалансі України нині 
виконується в Державній установі «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України» в 
рамках дослідження «Революційний сценарій 
розвитку енергетики України» та досліджень 
щодо можливостей переходу України на від-
новлювану енергетику до 2050 р. [2]. Сценарій 
повного переходу ОЕС України на відновлю-
вальні технології виробництва електроенергії до 
2050 р. та прогнозування відповідної потреби у 
різних технологіях електроакумулювання вико-
нано Майклом Чайльдом та ін. з Lappeenranta 
University of Technology з використанням про-
гнозної моделі LUT [3; 4]. Згідно з ним, обсяг 
електроенергії, що буде видаватися ЕАС усіх 
видів, становитиме 3% нетто-споживання в 
енергосистемі (з них 2% – батарейні) у 2030 р. 
та 23% у 2050 р. До 2030 р. не передбачається 
широкого використання інших видів ЕАС, окрім 
ГАЕС, та появи значної кількості просьюмерів 
(активних споживачів). Наголошується на необ-
хідності початку експлуатації до 2050 р. ЕАС 
типу power-to-gas (на основі виробництва син-
тетичного метану) для регулювання сезонних 
коливань енергоспоживання. Прогнозується 
подальше зниження CAPEX батарейних ЕАС із 
300 євро/кВт•год у 2020 р. до 150 євро у 2030 р. 
та 75 євро у 2050 р. (табл. 1) [3].

Розглянемо функціонування ЕАС малої 
потужності у активних споживачів. Енергоринок 
Великої Британії у 2020 р. очікує досягнення 
рівня 30–50% участі регульованого наван-
таження споживачів у балансуванні. Важли-
вим елементом оптимізації енергопроцесів у 
сучасних системах є зростання ролі активного 
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споживача, який стає самостійним гравцем на 
ринку. В Україні це поки здебільшого промисло-
вий споживач, тому актуальним є розроблення 
нормативно-методичного та алгоритмічного 
забезпечення ефективно сумісної роботи 
генераторів електричної енергії (як централі-
зованої, так і розосереджених джерел) та спо-
живача, який має власні генеруючі потужності. 
Використання ЕАС дає можливість активному 
споживачеві виходячи зі своїх потреб оптимі-
зувати свій режим електроспоживання як для 
мінімізації витрат на електроенергію, так і для 
отримання доходу від продажу електроенергії. 

Поглиблення зацікавленості споживачів у 
перенесенні навантаження в непікові періоди 
шляхом зменшення тарифного коефіцієнту 
для непікових періодів та зняття обмеження 
на обсяг споживання у нічний період є дієвим. 
За зміни різниці у вартості електричної енергії 
у нічні та пікові години доби на 1 грн./кВт∙год 
навантаження споживачів, що регулюють свій 
попит на електричну потужність, збільшується 
приблизно на 5% уночі та знижується на 6% у 
пікові години доби. З майбутнім розвитком спо-
тового ринку електроенергії, розширенням рин-

ків потужності та енергії до кінцевого споживача 
відбудеться подальша диференціація тари-
фів за часом доби (погодинно) і тарифікація у 
режимі реального часу, що уможливить вихід 
на цей ринок побутових споживачів і збільшить 
попит у системах накопичення електроенергії.

Висновки з цього дослідження. Пере-
важна бізнес-модель функціонування систем 
накопичення електроенергії великої потужності 
у світі – участь у ринку допоміжних системних 
послуг. В Україні ЕАС набувають особливої 
актуальності потенційні надавачі системної 
послуги з первинного регулювання частоти 
та потужності, достатній резерв якої є однією 
з умов інтеграції ОЕС України до енергетич-
ної системи ЄС. Для ефективної участі ЕАС 
у системі регулювання частоти і потужності 
необхідний початок функціонування нового 
ринку електричної енергії з участю ЕАС у рин-
ках довгострокових договорів, на добу напе-
ред, балансуючому ринку та ринку допоміжних 
послуг. Необхідне визначення статусу нако-
пичувачів електроенергії – учасників ринку в 
нормативно-правовій базі та, зокрема, у нових 
Правилах ринку та порядку їхньої участі в рин-

Таблиця 1
Оцінка основних показників технологій електроакумулювання

Технологія Показник од.вим. 2020 2030 2040 2050

Літій-іонні 
стаціонарні 

батареї

CAPEX євро/кВт·год 300 150 100 75
OPEX пост євро/кВт·год 9 3,75 2,5 1,875
OPEX змін євро/кВт·год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Строк експл. років 20 20 20 20
ККД вх % 96 96 96 96

ККД вих % 96 96 96 96

ГАЕС

CAPEX євро/кВт·год 70 70 70 70
OPEX пост євро/кВт·год 11 11 11 11
OPEX змін євро/кВт·год 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Строк експл. років 50 50 50 50
ККД вх % 92 92 92 92

ККД вих % 92 92 92 92

Адіабатичні 
пневматичні

CAPEX євро/кВт·год 35 31,1 29,8 26,3
OPEX пост євро/кВт·год 0,46 0,4 0,39 0,34
OPEX змін євро/кВт·год 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012

Строк експл. років 55 55 55 55
ККД вх % 84 84 84 84

ККД вих % 84 84 84 84

Водневі
CAPEX євро/кВт·год 1 1 1 1

OPEX пост євро/кВт·год 0,02 0,02 0,02 0,02
Строк експл. років 50 50 50 50

Метанові
CAPEX євро/кВт·год 0,05 0,05 0,05 0,05

OPEX пост євро/кВт·год 0,001 0,001 0,001 0,001
Строк експл. років 50 50 50 50

Джерело: складено за даними [3; 4]
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ках для підкреслення значущості таких учас-
ників для забезпечення системної надійності, 
а також формування чітких цінових сигналів.

Для подальшого збільшення частки віднов-
лювальних джерел в енергобалансі, розвитку 
електроакумулюючих систем та їх інтеграції 
до Об’єднаної енергетичної системи України з 
урахуванням необхідних параметрів якості та 
надійності постачання електроенергії доціль-
ним є впровадження технологій інтелектуаль-
них електромереж (Smart Grid). Необхідне 
застосування нового організаційно-економіч-
ного механізму щодо формування інтелекту-
альної енергетичної системи України.

За діючої моделі ринку поява й участь ЕАС 
інших типів, аніж діючий нині гідроакумулюю-
чий тип, можливі лише за умови надання мож-
ливості закупати електроенергію для накопи-
чення на оптовому ринку електричної енергії 
за погодинними цінами.

Величина і межа відповідальності за неба-
ланс, установлена проектом закону України 
«Про ринок електричної енергії» є порівняними 
з практикою світових енергоринків, що само по 
собі є достатнім стимулом до розвитку ЕАС у 
складі змінної енергогенерації. Додатковим 
стимулом може бути скасування плати за неба-
ланси в разі встановлення та використання 
ЕАС відповідної потужності при об’єкті ВДЕ, 
проте має діяти жорсткий механізм контролю 
використання ЕАС.

Для стимулювання збільшення числа 
активних споживачів в енергосистемі, що 
має значно розширити використання ЕАС, 
у деяких країнах запроваджують податкові 
преференції та державні програми кредиту-
вання, однак головним стимулом є розвиток 
пов’язаної енерготехнології – децентралізо-
ваної генерації шляхом застосування зеле-
ного тарифу.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Найважливішою складовою части-
ною розвитку суспільства є сприятливий еко-
логічний стан навколишнього середовища, 
який сприяє поліпшенню якості життя насе-
лення через споживання екологічно чистих 
товарів. Загрозлива екологічна ситуація в 
світі та Україні зумовлює необхідність узго-
дження науково-технічного прогресу суспіль-
ства з охороною навколишнього середовища. 
У зв’язку із цим особливої актуальності набу-

ває концепція екологічного маркетингу, до 
головних завдань якого належать форму-
вання та розвиток ринку екологічних товарів 
для вирішення протиріч між економічним роз-
витком і необхідністю збереження й подаль-
шого поліпшення якості довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Окремі дослідження з проблем мар-
кетингу екологічних товарів представлені в 
працях вітчизняних учених С.М. Ілляшенка 
[4], О.В. Прокопенка [5], Т.О. Примака [2] та 
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Таблиця 1 
Таблиця оцінок експертів щодо екологічності товару

Реципієнт: деревообробне підприємство

Вид впливу
Етап ЖЦТ

розроблення 
товару виробництво просування 

на ринку споживання утилізація Сума

Механічний -1 -4 -1 +2 +2 -2
Хімічний -4 -1 -1 +1 +1 -4
Фізичний -1 -2 -2 +1 -1 -5

Радіаційний 0 -1 0 0 0 -1
Біологічний -1 0 -1 +3 0 +1

Сума -7 -8 -5 +7 +2 -11

ін. У методологічному плані важливими є роз-
робки таких вітчизняних учених і спеціаліс-
тів, як О. Коломицева [3], Ю. Карпинська [1], 
І.І. Алексеєнко [5] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи на 
різноплановість розгляду цієї проблеми, як і 
раніше, залишаються питання, що потребу-
ють уваги як із теоретичного, так і з практич-
ного боку. Зокрема, особливої уваги заслу-
говують питання впровадження та реалізації 
маркетингових методів та підходів до дослі-
дження проблем екологічного маркетингу й 
екологічності товарів зокрема. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення теоре-
тичних та практичних основ упровадження 
маркетингових підходів до дослідження еко-
логічності товарів на споживчих ринках.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Екологічні товари – це економічні 
продукти, тобто результати людської праці, 
що подані в матеріально-предметній, духовній 
чи інформаційній формі (інтелектуальні про-
дукти) або у вигляді виконаних робіт і послуг, 
виробництво та споживання яких сприяє під-
вищенню економічної ефективності у сферах 
їх виробництва та споживання та які можуть 
задовольняти екологічні потреби. Виробни-
цтво та реалізація екологічних товарів є вигід-
ними як для представників ринкової пропози-
ції, так і для споживачів такої пропозиції. Для 
гармонізації інтересів ринкових учасників та 
сприяння встановленню ринку екологічних 
товарів, попит на які в світі стрімко зростає, 
необхідним є застосування сучасних марке-
тингових методів та підходів, націлених на 
збір, систематизацію та аналіз широкомасш-
табної інформації з питань екологічності 
товарів, проблем їх виготовлення, реалізації 
та споживання. Маркетингові дослідження 
представлені низкою методів кабінетного та 

польового дослідження, серед яких широ-
кого застосування та поширення отримали 
метод експертних оцінок, метод опитування, 
панельне дослідження. Перевагою експерт-
них методів є їх відносна простота для прогно-
зування практично будь-яких ситуацій, у тому 
числі в умовах неповної інформації. Важли-
вою особливістю цих методів є можливість 
прогнозувати якісні характеристики ринку, 
наприклад вплив екології на виробництво та 
споживання тих чи інших товарів або зміна 
соціально-політичного становища на ринку. 
Для віднесення товарів до тієї чи іншої групи, 
виділеної за ступенем екологічності, пропо-
нується виконувати експертну оцінку еколо-
гічності товарів. Для цього формується група 
експертів, компетентних у питаннях економіки 
природокористування, кожен з яких запо-
внює оцінні таблиці щодо визначення впливу 
товару на кожного реципієнта (табл. 1). 

Таблиця заповнюється експертами шля-
хом проставлення оцінок за допомогою шкали 
від -5 до +5, які характеризують напрям і силу 
певного виду впливу протягом певного етапу 
життєвого циклу товару, а знак перед цифрою 
характеризує напрям впливу. За його відсут-
ності ставиться 0. Підсумовування отрима-
них оцінок за рядками дає змогу визначити 
напрями найвідчутнішого впливу (негативного 
чи позитивного) за його видами, підсумову-
вання їх за стовпчиками дає змогу визначити 
та порівняти силу впливу на етапах життєвого 
циклу товару. Рівень екологічності (Е) обчис-
люється шляхом усереднення визначених 
експертами інтегральних оцінок. Залежно від 
отриманого рівня екологічності товар можна 
віднести до однієї з груп, виділених за ступе-
нем екологічності (табл. 2).

Рівень екологічності (Е) обчислюється 
шляхом усереднення визначених експертами 
інтегральних оцінок. Залежно від отриманого 
рівня екологічності товар можна віднести до 
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Таблиця 2
Віднесення товарів до груп, виділених за рівнем їхньої екологічності

Група товарів Рівень екологічності
Екологічно спрямовані товари +30 < Е < +150
Екологічно нейтральні товари –30 < Е < +30
Екологічно прийнятні товари –60 < Е < –30
Екологічно небезпечні товари –150 < Е < –60

однієї з груп, виділених за ступенем екологіч-
ності (табл. 2).

Ця методика дає змогу виконувати попе-
редню оцінку різнорідних товарів в умовах 
дефіциту інформації і не потребує для її про-
ведення значних витрат, накопичення статис-
тичних даних, спеціальних приладів, існування 
еталонів різних екологічних товарів тощо.

Метод експертних оцінок є ефективним 
інструментом дослідження, спрямованим на 
оцінку екологічності товарів добре обізнаних із 
проблемою спеціалістів, експертів, що виклю-
чає можливість використання його в ході дослі-
дження споживчих переваг, мотивацій та рівня 
попиту по відношенню до екологічних това-
рів. Для цього в маркетингових дослідженнях 
використовують опитування або панельний 
метод. Одним із вітчизняних піонерів вивчення 
екологічного попиту є компанія IRS Group, яка 
започаткувала екологічні дослідження «Еко 
Омнібус» [1], результати яких демонструють 
вимоги споживачів та їх незадоволений попит 
в екологічній сфері. У цілому, як показують 
результати досліджень низки науковців, еко-
логічна продукція є дорожчою за звичайну, а 
купівельна спроможність споживачів в Україні 
є невисокою і чинник екологічності, як уважа-
ється, не є вирішальним під час споживчого 
вибору [2]. При цьому запровадження кон-
цепції екологічного маркетингу в діяльності 
підприємств дає змогу розраховувати таким 
учасникам ринку на суттєві конкурентні пере-
ваги, серед яких [3]:

– використання пільг, передбачених зако-
нодавством для екологічно активних підпри-
ємств; 

– зниження виробничих витрат підприєм-
ства за рахунок зниження споживання енергії, 
води, сировини й матеріалів, а також відмови 
від використання невідновлювальних джерел 
сировини й матеріалів;

– зниження кількості відходів підприєм-
ства у зв’язку з переорієнтуванням виробни-
чих процесів на екологічні технології;

– формування позитивного іміджу під-
приємства серед споживачів та суспільства у 
цілому;

– зростання обсягів продажів на тлі зрос-
таючого споживчого попиту на екологічно без-
печну продукцію тощо. 

Так, останнім часом з'явилося багато нау-
кових досліджень стосовно оцінки шкоди, 
завданої виробництвом певних товарів, або ж 
екологічних вигід, отриманих під час їх вико-
ристання чи споживання. Якщо метод експерт-
них оцінок спрямований на виявлення такої 
шкоди та конкурентних переваг, на які під-
приємство розраховує під час налагодження 
виробництва екологічних товарів, то саме 
методика опитування та панельний метод, 
які базуються на засадах інтерв’ювання або 
анкетування, є засобами вивчення ставлення 
споживачів до екологічно чистої продукції в 
умовах значного погіршення стану навколиш-
нього природного середовища, а також мож-
ливого негативного впливу на здоров’я людей 
товарів, які не є екологічними.

Зокрема, вивчення ставлення споживачів 
до екологічно чистої продукції має на меті 
з’ясування того, наскільки актуальним для 
них є екологічний чинник під час купівлі това-
рів споживчого попиту та формування про-
філю споживача екологічних товарів.

Організація та проведення маркетингового 
дослідження методом опитування передба-
чає вирішення таких завдань: 

• з’ясувати ставлення споживачів до еко-
логічно чистих товарів;

• дізнатися, чи купують споживачі еколо-
гічну продукцію, та виявити причини купівлі чи 
не купівлі екологічних товарів;

• визначити, як стать, вік та рівень доходів 
впливають на споживачів під час купівлі еко-
логічно чистої продукції, тощо.

Наприклад, у ході дослідження ролі еколо-
гічності у підвищенні конкурентоспроможності 
продукції, проведеного С.М. Ілляшенком, 
застосовано метод опитування як засіб отри-
мання інформації стосовно ставлення насе-
лення до екологічних проблем, наявності спо-
живчого попиту щодо певних груп екологічних 
товарів через готовність сплачувати цінову 
надбавку за певний рівень екологічності [4]. 
Результати аналізу свідчать, що частка рес-
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пондентів, які однозначно готові сплачувати 
цінову надбавку за екологічні продукти харчу-
вання (для всіх соціальних категорій, чолові-
ків і жінок), є значно більшою за суму часток 
тих, хто вибрав інші варіанти відповіді. Тобто 
спостерігається певна гармонія інтересів спо-
живачів усіх соціальних категорій. Стосовно 
інших товарних груп спостерігається різниця 
у ставленні різних категорій споживачів до 
параметрів екологічності. Проте значна час-
тина споживачів перебуває у високому стані 
споживчої готовності й готова купувати еколо-
гічні товари навіть за підвищеною ціною. 

Результати маркетингового дослідження 
О.В. Прокопенко та О.Д. Алексеєнко, прове-
деного методом опитування, свідчать про те, 
що сьогодні споживачі готові витрачати додат-
кові кошти більшою мірою за товари, які не 
спричиняють негативний вплив на їхнє власне 
здоров’я та здоров’я оточуючих, є високоякіс-
ними та корисними [5]. Однак вони не готові 
сплачувати цінову надбавку щодо товарів, 
виробництво, використання та утилізація яких 
не зашкоджує навколишньому середовищу, 
що автори пояснюють низьким рівнем життя 
населення досліджуваного регіону та тим, 
що у споживачів існує багато різних проблем 
і стан довкілля для них не належить до най-
більш важливих проблем, адже, як відомо, 
висока турбота населення про стан довкілля 
спостерігається у розвинених країнах.

У цілому інформація, отримана в ході мар-
кетингових досліджень, демонструє досить 
мінливе та неоднозначне ставлення як вироб-
ників споживчих товарів, так і їх користувачів 
до проблеми екологічності продукції. Це пояс-
нює необхідність постійного моніторингу ситу-
ації на ринку в питані співвідношення потреб 
на екотовари та пропозицій щодо їх задово-
лення. Виникає необхідність стверджувати 
про безперечну роль реалізації системного 
підходу в процесі проведення маркетингових 
досліджень із питань екологічного маркетингу 
та проблем його становлення і розвитку.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, ринок товарів екологічного призна-
чення частково формується завдяки їх при-
дбанню окремими споживачами, занепокоє-
ність екологічними проблемами яких зростає. 
У зв’язку із цим великого значення набуває 
прикладний інструментарій сучасного мар-
кетингу в контексті його підходів та мето-
дів дослідження, реалізація яких сприятиме 
формуванню ринку екологічних товарів для 
окремих суб’єктів господарювання, які орієн-
туються на виробництво екологічних товарів. 
Здебільшого такі підприємства повинні не 
стільки орієнтувати свою виробничо-збутову 
діяльність на задоволення потреб і запитів 
фактичних і потенційних споживачів в еколо-
гічних товарах, скільки формувати та стиму-
лювати ці потреби.
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У статті сформовано напрям досліджень, що ґрунтується на врахуванні сучасних тенденцій на національ-
ному та локальному рівнях під час розроблення методичних засад формування стратегій сталого розвитку 
туризму. Розглянуто і проаналізовано сучасний стан туристично-рекреаційної галузі України і Львівщини зо-
крема. Визначено основні тенденції розвитку туризму в Львівській області. Обґрунтовано систему стратегіч-
них заходів з урахуванням міжінституційної співпраці суб’єктів туристичної діяльності для ефективного підви-
щення привабливості туристично-рекреаційного потенціалу регіону.
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The article is devoted to the research direction, which is based on taking into account current trends at the nation-
al and local levels when developing the methodological foundations for the formation of strategies for the sustainable 
development of tourism. The modern state of tourism industry of Ukraine and Lviv region is considered and anal-
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measures for increasing the attractiveness of the tourist and recreational potential of the region are substantiated, 
taking into account interinstitutional cooperation the subjects of tourism activity.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні туризм є галуззю, що дина-
мічно розвивається і приносить високі при-
бутки у світовій економіці, водночас є одним 
із найважливіших чинників соціально-культур-
ного розвитку, що сприяють підвищенню рівня 
та якості життя населення. За таких умов 
зростання ролі туризму як галузі національ-
ного господарства в контексті сталого розви-

тку потребує розроблення питань узгодження 
туристичної діяльності з природними, соціо-
культурними, екологічними, економічними та 
інформаційно-технологічними можливостями 
регіонів України. 

Необхідність підвищення привабливості 
туристично-рекреаційного потенціалу регіонів 
України регламентована низкою нормативно-
правових документів, серед яких – Державна 
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програма розвитку туризму на період до 
2020 р., основною метою якої є створення кон-
курентоспроможного на міжнародному ринку 
національного туристичного продукту, здат-
ного максимально задовольнити туристичні 
потреби населення країни, забезпечення на 
цій основі комплексного розвитку регіонів за 
умови збереження екологічної рівноваги та 
культурної спадщини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останніми роками у вітчизняних та зарубіж-
них джерелах зростає кількість публікацій сто-
совно сталого розвитку туризму. Дослідження 
різних аспектів сталого розвитку туризму міс-
тяться у працях Н.В. Антонюк, І.О. Бочана, 
Г.О. Ворошилової [1], Л.П. Дяченко [2], Т.І. Тка-
ченко [3] та ін. Здебільшого вони розглядають 
управління окремим туристичним підприєм-
ством, і тільки в деяких працях висвітлюється 
питання інших рівнів організації та управління 
туризмом: регіонального, національного та 
міжнародного в контексті сталого розвитку.

Питання різних аспектів регіоналізації 
туристичної діяльності доволі активно дослі-
джуються. Проблеми регіональної турис-
тичної політики розглядають А.М. Грищук, 
Ю.О. Масюк [4]. Багато авторів досліджують 
окремі туристичні регіони (області) Укра-
їни: М.М. Блага, В.І. Гетьман, В.С. Грицевич, 
О.П. Дудкіна, В.І. Мацола [5], Ю.Б. Миронов 
[6], Г.В. Казачковська [7] та ін. Проте про-
блеми формування стратегічних напрямів 
сталого розвитку туризму з урахуванням 
сучасного стану в окремих регіонах, зокрема 
у Львівській області, розкрито недостатньо і 
потребують подальшого опрацювання, що й 
визначило актуальність цієї роботи. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження – оха-
рактеризувати актуальні проблеми розвитку 
сталого туризму у Львівській області, висвіт-
лити сучасні тенденції та стратегічні напрями 
розвитку туристичного бізнесу в регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціально-економічні перетво-
рення, що відбуваються в Україні, висувають 
нові вимоги до стратегій розвитку та меха-
нізмів державного регулювання. У Гаазькій 
декларації з міжнародного туризму (1989 p.) 
наголошується на необхідності планування 
туризму на державному рівні органами вико-
навчої влади на комплексній і послідовній 
основі з урахуванням усіх аспектів феномену 
туризму [3, c. 45].

Загострення кризових явищ у сфері 
туризму свідчить про необхідність удоско-

налення державної політики у зазначеній 
сфері, пріоритетів і принципів її реалізації, 
повноважень та компетенції суб’єктів турис-
тичної діяльності, впровадження ефективних 
організаційно-правових, економічних, інфор-
маційних механізмів розвитку сфери туризму 
як високорентабельної галузі національної 
економіки.

Ю.Б. Миронов у своїх дослідженнях під-
креслює, що сталий розвиток туризму – це 
такий розвиток туристичної галузі, який дає 
змогу задовольнити потреби туристів сьо-
годні, враховуючи інтереси регіону відносно 
збереження можливості надання рекреаційно-
туристичних послуг у майбутньому. Основним 
завданням сталого розвитку туристичної галузі 
можна вважати задоволення найважливіших 
потреб і прагнень у житті людини. При цьому 
в такій ситуації передбачається управління 
всіма видами ресурсів так, щоб соціальні, 
естетичні та економічні потреби задовольня-
лися в комплексі з підтримкою культурних та 
екологічних цінностей, без шкідливого впливу 
на місцеве біологічне розмаїття та системи 
його життєзабезпечення [6]. 

На думку Г.В. Казачковської, сталий розви-
ток туризму та курортних територій можливий 
за умови наявності рівноваги між збережен-
ням природних та історико-культурних ресур-
сів, економічними інтересами, соціальними 
потребами і розвитком туризму, а також за 
умови створення сприятливих умов для фор-
мування якісного національного туристичного 
продукту [7].

Стратегія сталого розвитку як цільова 
функція розвитку туризму концептуально 
визнана в Україні шляхом приєднання до Кіот-
ського протоколу відповідно до Закону Укра-
їни «Про ратифікацію Кіотського протоколу 
до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про зміну клімату» від 4 лютого 2004 p. 
№ 1430-IV, декларуванням сталого розвитку 
туризму згідно з положеннями Державної 
програми розвитку туризму на 2002–2010 рр. 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2002 р. № 583) та окремими поло-
женнями Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про туризм» (Закон Укра-
їни від 18.11.03 № 1282-IV) [4]. Завдання роз-
роблення механізму сталого розвитку туризму 
в Україні та в регіонах зокрема є сьогодні дуже 
актуальним.

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та 
безмежні потенційні туристичні можливості, 
Україна нині не має можливості конкурувати 
з розвинутими туристичними державами. Для 
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раціонального й ефективного використання 
туристичних, природних, лікувальних та 
рекреаційних ресурсів необхідно сформувати 
туристично-рекреаційний простір шляхом 
створення та забезпечення функціонування 
зон розвитку туризму, розробити та запропо-
нувати споживачеві конкурентоспроможний 
національний туристичний продукт.

Єдиний шлях розв’язання системних про-
блем у сфері туризму – це стратегічно орі-
єнтована державна політика, основним 
завданням якої є визначення туризму одним з 
основних пріоритетів держави, впровадження 
економіко-правових механізмів успішного 
ведення туристичного бізнесу, інвестиційних 
механізмів розвитку туристичної інфраструк-
тури, інформаційно-маркетингових заходів із 
формування туристичного іміджу України та ії 
регіонів.

Умовами сталого розвитку туризму в Укра-
їні та регіонах є [8]:

– забезпечення координуючої ролі дер-
жави в реалізації національної туристичної 
політики із застосуванням принципів дер-
жавно-приватного партнерства, організації 
наукових досліджень, розвитку людського 
потенціалу;

– концентрація ресурсів держави на пріо-
ритетних завданнях розвитку сфери туризму;

– створення загальнодержавної інфор-
маційної системи у сфері туризму та її інте-
грація до світової інформаційної туристичної 
мережі;

– вдосконалення законодавства з питань 
регулювання суспільних відносин у сфері 
туризму;

– сприяння розвитку міжрегіонального 
та міжнародного співробітництва у сфері 
туризму;

– вдосконалення на постійній основі біз-
нес-клімату та розвиток добросовісної конку-
ренції;

– розроблення національних стандартів 
відповідно до міжнародних стандартів;

– популяризація нашої держави у світі та 
просування якісних національних туристич-
них продуктів у світовому інформаційному 
просторі;

– розвиток туристичних територій.
Подолання негативних тенденцій, ство-

рення сприятливих умов для розвитку сфери 
туризму повинні стати пріоритетними напря-
мами прискорення економічного та соціаль-
ного зростання країни та її регіонів.

Львівщина – стратегічно важливий культур-
ний, політичний та економічний регіон країни, 

який водночас є найбільшим туристично-від-
починковим та курортним регіоном Західної 
України. Природно-ресурсний потенціал у 
поєднанні з історико-культурною спадщиною, 
вигідним географічним розташуванням у цен-
трі Європи, багаторічним досвідом і напрацю-
ваннями у сфері туризму і рекреації є достат-
ньо вагомими передумовами пріоритетного 
розвитку індустрії туризму, санаторно-курорт-
ного лікування, оздоровлення, відпочинку, 
спрямованого як на вітчизняних, так і на іно-
земних споживачів [9, c. 80]. 

Львівська область входить до п’ятірки 
найбільш привабливих та популярних турис-
тично-рекреаційних регіонів України. Туризм 
на Львівщині стрімко інтегрується у світову 
туристичну індустрію, набуває все відчутні-
шого значення для місцевого господарства 
і характеризується за останнє десятиліття, 
за винятком кризового 2009 р., позитивною 
та сталою динамікою. У 2017 р. спостеріга-
ється ріст туристичної активності, який можна 
пояснити вдало вибраною маркетинговою 
політикою, завершенням кризового періоду 
в туристичній сфері, а також політикою спри-
яння розвитку туризму з боку місцевих орга-
нів влади. Статистичні показники щодо місця 
Львівської області у туристичній галузі України 
свідчать про те, що ця галузь посідає чільне 
місце у системі економіки регіону (табл. 1). 

Позитивні тенденції спостерігаються й у 
2017 р. порівняно з 2016 р., зокрема: збіль-
шення кількості іноземних туристів на 35% та 
екскурсантів на 54%; зростання обсягу нада-
них туристичних послуг на 34% та санаторно-
курортних послуг на 14%; збільшення пла-
тежів до бюджету туристичних підприємств 
на 25% та санаторно-курортних закладів на 
26,7%; зростання суми реалізації путівок 
санаторно-курортними закладами на 8,3% та 
інвестицій на придбання обладнання в сана-
торно-курортних закладах у чотири рази [9].

Саме розвиток туризму стимулюватиме 
економічну активність, розвиток малого й 
середнього бізнесу, створить робочі місця в 
різних секторах економіки, зменшить відтік 
кадрів за кордон, про що свідчать наведені 
в табл. 2 дані. Спостерігається суттєве збіль-
шення середньооблікової кількості штатних 
працівників з 681 особи в 2011 р. до 802 осіб 
у 2017 р., зокрема з них мають вищу або 
середню спеціальну освіту в галузі туризму 
418 осіб.

За останнє десятиліття обсяг туристичних 
послуг, реалізованих туристичними підпри-
ємствами Львівщини, зріс у 10 разів. За попе-
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редні три роки збільшилася кількість турис-
тів – на 51% (168,4 тис. осіб), число іноземних 
туристів – на 70% (16,3 тис. осіб), екскурсан-
тів – на 19% (94,5 тис. осіб); зросли обсяги 
туристичних послуг на 160% та платежі до 
бюджету – на 50% (табл. 2). 

Ефективна співпраця бізнесу, влади і гро-
мадських організацій, спрямована на вико-
нання спільних програм, підніме Львівщину на 
якісно новий рівень, зміцнить її туристичний 
образ в Україні та Європі. Таким чином, у кон-
курентному середовищі має бути налагоджена 

взаємодія всіх складників у системі управління 
національною економікою (табл. 3).

Прикладний характер міжінституційної 
співпраці для ефективної підвищення прива-
бливості туристично-рекреаційного потенціалу 
мають посилювати конкретні її напрями. Якщо 
для держави основним інтересом має бути 
забезпечення розвитку національної еконо-
міки, наслідковим проявом котрої є зростання 
добробуту та соціально-економічної безпеки 
її громадян, то для інших суб’єктів інтереси 
поряд з указаним полягають у такому:

Таблиця 1
Львівська область у туристичній галузі України

2011 2012 2013 20141 20151 20161 20171

Частка Львівщини в Україні, відсотків
Кількість готелів та аналогічних 

засобів розміщування 7,2 8,0 7,6 10,3 11,0 11,3 11,2

Одноразова місткість 8,2 9,5 9,0 12,4 13,4 13,2 13,7
Обслуговано приїжджих 8,5 9,5 9,0 11,8 13,8 14,9 17,0

з них іноземців 8,1 9,2 8,7 8,9 10,1 11,4 13,8
Кількість спеціалізованих 
закладів розміщування 3,3 2,7 2,5 3,5 3,1 3,3 3,7

у них ліжок 4,3 3,8 3,9 5,9 5,9 5,4 6,5
Кількість оздоровлених 8,3 7,2 7,9 10,6 8,4 7,4 7,6

з них іноземців 10,2 9,2 9,1 36,9 31,2 29,9 32,6
Кількість туристів, обслугованих 

суб'єктами туристичної 
діяльності

5,9 4,1 5,5 3,8 5,6 7,1 6,2

Кількість громадян України, 
які виїжджали за кордон 6,5 3,3 5,2 2,9 3,7 3,6 3,6

Кількість іноземних громадян, 
які відвідали Україну 5,5 3,6 3,0 11,8 20,2 23,9 15,3

Місце Львівщини в Україні
Кількість готелів та аналогічних 

засобів розміщування 3 2 2 1 1 1 3

Одноразова місткість 3 3 3 2 2 2 1
Обслуговано приїжджих 3 3 3 2 2 2 2

з них іноземців 3 3 3 2 2 2 2
Кількість спеціалізованих 
закладів розміщування 9 9 11 9 10 10 8

у них ліжок 8 8 8 7 7 7 7
Кількість оздоровлених 3 4 3 4 4 5 5

із них іноземців 3 3 3 2 2 2 2
Кількість туристів, обслугованих 

суб'єктами туристичної 
діяльності

4 3 3 2 2 2 2

Кількість громадян України, 
які виїжджали за кордон 2 3 2 3 2 2 2

Кількість іноземних громадян, 
які відвідали Україну 5 4 4 3 2 2 2

1 Без урахування даних тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та частини тимчасово окупо-
ваних територій Донецької та Луганської областей.

Джерело: складено за даними [9]
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туристичної діяльності на батьківщині (в рід-
ному населеному пункті), гідного матеріаль-
ного добробуту (через результати туристичної 
діяльності) тощо.

З огляду на це, зважаючи на туристичний 
та рекреаційний потенціал Львівщини, існує 
велика потреба в системному підході до роз-
витку туристичної галузі області, розробленні 
й реалізації комплексу завдань і заходів, які 
забезпечуватимуть сталий розвиток туризму 
в регіоні, зокрема створення високоякісного 
туристично-рекреаційного продукту та фор-
мування конкурентоспроможної на внутріш-
ньому й світовому ринках індустрії турис-
тичних і рекреаційних послуг за рахунок 
ефективного використання туристичного та 
рекреаційного потенціалу, забезпечення на 
цій основі комплексного розвитку території, 
реалізації її соціально-економічних інтересів 
за збереження екологічної рівноваги в регіоні.

Висновки з цього дослідження. Розви-
ток туристичної індустрії у Львівській області 
потребує підтримки щодо узгодженого розви-
тку всієї туристичної індустрії України. Пози-
тивних зрушень можна досягти завдяки інтен-
сивній розбудові туристичної інфраструктури, 
співпраці державного та приватного секторів 
у сфері популяризації туристичного потенці-
алу регіону, сприянню розвитку внутрішнього 
туристичного продукту та ефективній реалі-
зації державної та регіональної політики в 
галузі туризму. 

– для бізнесу: поліпшення якісних харак-
теристик туристичної продукції та задово-
лення потреб споживача через інноваційні 
технології на національному ринку, зокрема 
з внутрішнім ресурсним залученням, а не 
через імпортні операції; більш ефективне 
використання туристичного та інтелекту-
ально-трудового потенціалу свого персо-
налу через упровадження новітніх техноло-
гій управління ним тощо; 

– для освіти: підвищення якості освітніх 
послуг через залучення педагогів-практиків, 
можливості цільової підготовки з подаль-
шим працевлаштуванням випускників, про-
ходження їх практики, зокрема з недопущен-
ням демографічних утрат еміграції, яка все 
більше прагне навчатися за кордоном (що 
надалі формує реальний ризик її подальшої 
там трудової діяльності); 

– для науки: проведення актуальних, 
необхідних, із високим прикладним значен-
ням наукових досліджень, у тому числі на 
основі договірних тем із суб’єктами госпо-
дарювання й органами влади; підвищення 
авторитетності наукової думки у суспільстві з 
обґрунтуванням причин різних явищ і проце-
сів в економіці, пошуком шляхів нівелювання 
негативних їх проявів; 

– для громадськості: посилення важе-
лів впливу на органи державної влади, біз-
нес-структури у захисті своїх інтересів: спо-
живчих, розвитку, можливості продуктивної 

Таблиця 2
Основні показники діяльності суб’єктів туристичної діяльності

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 681 760 846 715 667 775 802

із них мають вищу або середню 
спеціальну освіту в галузі 
туризму

295 367 425 356 384 409 418

Дохід від надання туристичних 
послуг (без ПДВ, акцизного 
податку й аналогічних 
обов'язкових платежів), млн. грн.

114,1 176,7 228,7 174,8 188,7 273,8 413,1

Кількість реалізованих 
туристичних путівок, одиниць 71490 87504 114275 81099 92594 189875 213186

Вартість реалізованих 
туристичних путівок, млн. грн. 251,4 353,4 476,1 595,4 682,3 877,4 1312,1

Середня вартість однієї путівки, 
грн. 3517 4032 4167 7342 7368 4621 6155

Кількість туроднів за 
реалізованими туристичними 
путівками, тис.

743,1 955,9 1248,4 1230,8 948,1 1771,5 1774,6

Середня тривалість подорожі за 
однією путівкою, днів 10 11 11 15 10 9 8

Джерело: складено за даними [9]
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Виконання передбачених заходів дасть 
змогу: забезпечити зростання туристичних 
потоків і надходжень від туристичної діяль-
ності; збільшити зайнятість населення у 
туризмі та суміжних галузях; популяризу-
вати Львівщину як туристичну дестинацію 
(для пізнавального, активного, сільського, 
екологічного, медичного туризму) та терито-
рію, безпечну для подорожей з урахуванням 
необхідності забезпечення ефективного при-
родокористування й охорони навколишнього 
середовища; створити сприятливі економіко-

правові й організаційні умови для залучення 
вітчизняних та іноземних інвестицій у турис-
тичну сферу.

Подальші дослідження доцільно прово-
дити, окресливши стратегічні напрями ста-
лого розвитку туристичних регіонів України, 
що забезпечить раціональне й ефективне 
використання природних рекреаційних, істо-
рико-культурних ресурсів, відновлення архі-
тектурних та етнічних пам’яток, а також акти-
візує міжнародну та міжрегіональну співпраці 
у сфері туризму.

Таблиця 2
Основні напрями співпраці суб’єктів туристичної діяльності

Держава Бізнес Освіта Наука Громадськість

Д
ер

ж
ав

а

Регламентування 
пріоритетів поси-
лення туристич-
ної діяльності, 

покращення якості 
турпродукції

Регламентування 
пріоритетів покра-

щення якості 
освітніх послуг, 

формування дер-
жавного замов-

лення на фахівців 
у сфері туризму

Регламенту-
вання пріори-
тетів наукових 
досліджень у 

сфері туризму

Розвиток кон-
цепції сталого 

розвитку туризму 
суспільства, його 
залучення в інно-
ваційні процеси

Б
із

не
с

Пропозицій з удо-
сконалення меха-
нізмів державного 

регулювання 
підприємницької 

діяльності

Цільове замов-
лення підготовки 
фахівців і робіт-
ників відповідної 

кваліфікації

Цільове замов-
лення науково-

прикладних 
досліджень у 

сфері туризму

Пропагування 
концепції сталого 
розвитку туризму 

через прийоми 
соціально-етич-
ного маркетингу

О
св

іт
а

Обґрунтування 
позицій з удоско-
налення механіз-
мів державного 

регулювання 
організації освіт-
нього процесу, 

обсягів ліцензій-
ного замовлення 

випускників

Залучення практи-
ків у викладацьку 
діяльність, прак-
тика студентів на 

підприємствах

Залучення 
науковців у 

викладацьку 
діяльність

Проведення 
масових заходів з 
промоції професій 

для наукоємних 
видів економічної 

діяльності

Н
ау

ка

Пропозицій з 
удосконалення 
механізмів дер-
жавного регулю-

вання туристичної 
діяльності

Соціологічні дослі-
дження, стажу-
вання науковців 

на підприємствах, 
залучення праців-
ників до наукової 
діяльності в сфері 
туризму та рекре-

ації 

Залучення пра-
цівників освіти до 

наукової діяль-
ності, залучення 
кращих випус-

кників до науко-
вої діяльності з 

навчанням в аспі-
рантурі, подаль-
шим працевла-

штуванням

Пропагування 
в суспільстві 

цінності науки, її 
результатів, здо-

буття
авторитетності 

думки науковців

Гр
ом

ад
сь

кі
ст

ь Громадське обго-
ворення пропо-

зицій з удоскона-
лення механізмів 
підвищення при-
вабливості турис-
тично-рекреацій-
ного потенціалу

Рекомендації з 
удосконалення 
якісних параме-
трів продукції, 

організації праці 
персоналу на 

шляху посилення 
його інноваційної 

активності

Громадський 
контроль за 

якістю освітніх 
послуг, потре-

бою посилення 
науково-практич-
ної її складової

Громадський 
контроль над 

якістю наукових 
послуг, потре-

бою посилення 
їх прикладної 

значущості

Джерело: складено автором
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У роботі визначено сутність національної безпеки України. Обґрунтовано роль приватного нотаріату як 
елемента недержавного сектору в забезпеченні національної безпеки України. Визначено й охарактеризова-
но основні принципи функціонування українського приватного нотаріату.

Ключові слова: приватний нотаріат, національна безпека, державна система національної безпеки, не-
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Скорук Е.В. ЧАСТНЫЙ НОТАРИАТ В СИСТЕМЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

В работе определена сущность национальной безопасности Украины. Обоснована роль частного нотари-
ата как элемента негосударственного сектора в обеспечении национальной безопасности Украины. Опреде-
лены и охарактеризованы основные принципы функционирования украинского частного нотариата.
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The thesis defines the essence of the national security of Ukraine. The role of the private notary as an element 
of the non-governmental sector in providing the national security of Ukraine is substantiated. The basic principles of 
functioning of the Ukrainian private notary are determined and described.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ознакою будь-якої сильної демокра-
тичної держави є достатня й ефективна сис-
тема національної безпеки, у якій особливе 
місце посідає недержавна система зі своїми 
складниками, загрозами та напрямами забез-
печення. Недержавна система забезпечення 
національної безпеки, як і державна система, 
призначена для реалізації державної політики 
у сфері національної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми забезпечення національної 
безпеки загалом досліджували О.П. Дзю-
бань, В.А. Ліпкан, Г.В. Новицький, Г.П. Ситник, 
В.І. Ткаченко та ін. Окремі питання стосовно 
визначення завдань та функцій недержавної 
системи забезпечення національної безпеки, 
виділення суб’єктів недержавної системи та 
особливостей їхнього функціонування висвіт-

лено в роботах М.С. Долинської, В.А. Ліпкана, 
К.І. Чижмара та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість публікацій та їх високий рівень 
теоретичного опрацювання з досліджуваної 
проблеми, окремі питання щодо визначення 
суб’єктів недержавної безпеки й ролі їхнього 
функціонування залишаються актуальними 
для нашої держави та потребують додаткових 
досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження спрямоване на визна-
чення ролі приватного нотаріату як елемента 
недержавної системи національної безпеки у 
забезпеченні національної безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Національна безпека – це система, 
яка складається з двох підсистем безпеки: 
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державної та недержавної. Роль державної 
системи у забезпеченні національної безпеки 
є очевидною. Довгий час держава намагалася 
покладати на себе всі клопоти щодо забезпе-
чення зовнішньої та внутрішньої безпеки, при-
меншуючи роль суспільства у створенні без-
печних умов життя для окремого громадянина, 
соціальної групи, суспільства та й загалом 
держави. Проте недержавна система безпеки 
має бути рівноправною та доповнювати дер-
жавну систему безпеки. Поєднання державної 
та недержавної систем безпеки сприятиме 
розвитку й ефективному функціонуванню всієї 
системи національної безпеки, більш повній 
реалізації національних інтересів.

Сьогодні чітко не визначено суб’єкти 
недержавної системи національної безпеки. 
На думку В.А. Ліпкана, до компонентів недер-
жавної системи забезпечення національної 
безпеки належать [1, с. 421]:

– український народ;
– органи місцевого самоврядування;
– органи самоорганізації населення;
– об’єднання громадян;
– професійні спілки;
– приватний нотаріат;
– адвокатура;
– приватні детективні та охоронні підпри-

ємства.
Вагомий внесок у захист прав і свобод 

людини й громадянина робить приватний 
нотаріат, порядок правового регулювання 
діяльності якого встановлює Закон України 
«Про нотаріат» [2]. Нотаріат в Україні – сис-
тема органів і посадових осіб, на які покла-
дено обов’язок посвідчувати права, а також 
факти, що мають юридичне значення, та вчи-
няти інші нотаріальні дії, передбачені законом, 
для надання їм юридичної вірогідності [2].

Вчинення нотаріальних дій в Україні покла-
дається на нотаріусів, які працюють у дер-
жавних нотаріальних конторах, державних 
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) 
або займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, 
оформлені державними і приватними нотарі-
усами, мають однакову юридичну силу.

Приватні нотаріуси, відповідно до 
ст. 34 Закону України «Про нотаріат», вчиня-
ють такі дії:

– посвідчують правочини (договори, запо-
віти, довіреності тощо);

– вживають заходів щодо охорони спадко-
вого майна;

– видають свідоцтва про право на спад-
щину;

– видають свідоцтва про придбання майна 
з прилюдних торгів (аукціонів);

– видають дублікати нотаріальних доку-
ментів, що зберігаються у справах нотаріусів;

– накладають заборону на відчуження неру-
хомого майна (майнових прав на нерухоме 
майно), що підлягає державній реєстрації;

– засвідчують копії (фотокопії) документів і 
виписок із них;

– засвідчують підписи на документах;
– засвідчують переклад документів з однієї 

мови на іншу, вказуючи на їх точність і пра-
вильність перекладу;

– посвідчують факт, що фізична особа 
жива;

– посвідчують факт перебування фізичної 
особи в певному місці;

– передають заяви фізичних та юридичних 
осіб іншим фізичним та юридичним особам;

– вчиняють виконавчі написи;
– беруть на зберігання документи тощо [2].
Нотаріальна діяльність, з одного боку, спря-

мована на охорону прав і законних інтересів 
людини та громадянина, а з іншого – забез-
печує постійне відтворення сталих зв’язків у 
системі взаємодії інститутів держави й інсти-
тутів громадянського суспільства [3, с. 38].

Зміст функціонування нотаріату у сфері 
забезпечення національної безпеки полягає 
у здійсненні правоохоронної та правозахис-
ної діяльності із дотриманням таких основних 
принципів: законності; обґрунтованості нотарі-
альних дій; сприяння громадянам та організа-
ціям у здійсненні їхніх прав і законних інтересів; 
додержання нотаріальної таємниці; захисту 
честі, гідності та ділової репутації нотаріуса. 
Коротко визначимо сутність цих принципів.

Принцип законності є основополож-
ним серед інших принципів. Відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про нотаріат», нотаріус 
зобов’язаний здійснювати свої професійні 
обов’язки відповідно до закону і принесеної 
присяги [2]. Тобто кожен нотаріус, учиняючи 
нотаріальні дії, зобов’язаний керуватися зако-
нами України, постановами Верховної Ради 
України, указами й розпорядженнями Прези-
дента України, постановами й розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства юстиції України, нормативними 
актами обласних, міських державних адміні-
страцій. Окрім того, дотримуватися законності 
повинні й особи, які звертаються до нотаріуса 
за вчиненням нотаріальної дії. Порушення 
такими особами зазначеної вимоги тягне за 
собою відмову нотаріуса у вчиненні нотаріаль-
ної дії (ст. 49 Закону України «Про нотаріат»).
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Зміст принципу обґрунтованості нотаріаль-
них дій означає, що всі дії нотаріуса повинні 
відповідати реальним обставинам. Для реа-
лізації цього принципу законодавство перед-
бачає певні правові гарантії. По-перше, нота-
ріус встановлює особу учасників цивільних 
відносин, які звернулися за вчиненням нота-
ріальної дії (ст. 43 Закону України «Про нота-
ріат»), визначає обсяг цивільної дієздатності 
фізичних осіб, перевіряє цивільну правоздат-
ність і дієздатність юридичної особи, пере-
віряє повноваження представника фізичної 
або юридичної особи, встановлює наміри 
сторін учиняти правочин (ст. 44 Закону Укра-
їни «Про нотаріат»). 

По-друге, нотаріус має право витребувати 
додаткові документи й відомості, необхідні для 
вчинення нотаріальної дії (ст. 46 Закону Укра-
їни «Про нотаріат»), має право не приймати 
документи, які не відповідають вимогам зако-
нодавства або містять відомості, що принижу-
ють честь, гідність та ділову репутацію фізич-
ної особи або ділову репутацію юридичної 
особи (ст. 47 Закону України «Про нотаріат»). 

По-третє, для забезпечення об’єктивного 
підходу до вчинення нотаріальних дій закон 
регулює певні обмеження у праві здійснення 
нотаріальних дій. Це необхідно, щоб запо-
бігти використанню службового становища 
та необ’єктивності у вирішенні питань, 
пов’язаних з учиненням нотаріальних дій 
(ст. 9 Закону України «Про нотаріат»).

Для реалізації принципу сприяння грома-
дянам, підприємствам, установам та органі-
заціям у здійсненні їхніх прав і захисті закон-
них інтересів, щоб юридична необізнаність не 
могла бути використана на шкоду зацікавле-
ним особам, передбачено ст. 5 Закону Укра-
їни «Про нотаріат». Форми такого сприяння 
можуть бути різними. Нотаріус роз’яснює 
права та обов’язки зацікавлених осіб, попе-
реджає про наслідки вчинюваних нотаріаль-
них дій. 

Нотаріус виступає в ролі неупередже-
ного радника й поборника захисту прав усіх 
сторін угоди та всіх осіб, які звертаються за 
вчиненням нотаріальних дій [4, с. 105]. Окрім 
того, нотаріус має право давати конкретні 
роз’яснення з питань учинення нотаріальних 
дій і консультації правового характеру та не 
має права безпідставно відмовляти у вчи-
ненні нотаріальної дії. 

Принцип додержання нотаріальної таєм-
ниці полягає у тому, що нотаріуси, інші поса-
дові особи, які вчиняють нотаріальні дії, та 
помічники нотаріусів зобов’язані зберігати 

нотаріальну таємницю, навіть якщо їхня 
діяльність обмежується наданням правової 
допомоги чи ознайомленням з документами 
(ст. 8 Закону України «Про нотаріат»). Це 
означає, що зазначені вище особи не можуть 
розголошувати відомості, отримані під час 
учинення нотаріальної дії або звернення до 
нотаріуса зацікавленої особи (інформація про 
особу, її майно, особисті майнові та немай-
нові права й обов’язки тощо).

Обов’язок дотримання нотаріальної таєм-
ниці поширюється також на осіб, яким про 
вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку 
з виконанням ними службових обов’язків чи 
іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення 
нотаріальних дій як свідків, та на інших осіб, 
яким стала відома інформація, що становить 
предмет нотаріальної таємниці.

Особи, винні в порушенні нотаріальної 
таємниці, несуть відповідальність у порядку, 
встановленому законом.

Приватний нотаріус – уповноважена дер-
жавою фізична особа, яка здійснює неза-
лежну професійну нотаріальну діяльність, з 
одного боку, виступає суб’єктом захисту прав 
і свобод людини та громадянина, з іншого – є 
об’єктом національної безпеки. Захист честі, 
гідності та ділової репутації нотаріуса нале-
жить до основних принципів здійснення нота-
ріальної діяльності. Зазначимо, що чинне 
законодавство не містить визначення понять 
гідності, честі чи ділової репутації, вони є 
морально-етичними й водночас особистими 
немайновими правами. 

Під гідністю розуміють визнання цінності 
кожної фізичної особи як унікальної біопси-
хосоціальної цінності. З честю пов’язується 
позитивна соціальна оцінка особи, яка ґрун-
тується на відповідності її поведінки загаль-
новизнаним уявленням про добро і зло. Під 
діловою репутацією нотаріусів розуміють 
оцінку їхньої громадської, професійної чи 
іншої діяльності, яку здійснює така особа як 
учасник суспільних відносин [5, с. 90]. Тобто 
реалізація зазначеного принципу полягає у 
недопущенні поширення недостовірної інфор-
мації, образи нотаріуса як особи, що здійснює 
свої професійні дії у сфері нотаріату.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
діяльність приватного нотаріату впливає на 
матеріальне й духовне благополуччя грома-
дян, на реалізацію національних інтересів. 
Приватний нотаріат – елемент недержавної 
системи забезпечення національної безпеки, 
органічний структурний компонент у загальній 
системі забезпечення національної безпеки.
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Статтю присвячено актуальним питанням визначення специфіки цінової політики залізниць щодо вантаж-
них перевезень транзитного сполучення. Тарифна політика залізниць розкрита єдиною системою процедур 
та методів із затвердження та використання базових ставок, що сформована залізничними адміністраціями – 
учасницями Тарифної угоди. Приведено визначення поняття тарифної політики залізниць щодо перевезення 
вантажів транзитного сполучення. Розглянуто етапи формування тарифної політики залізниць щодо переве-
зень вантажів транзитного сполучення (підготовчий етап, етап утворення загальних підходів до встановлення 
та зміни базових ставок на транзитні вантажні перевезення, цивілізований етап й етап адаптації до активізації 
міжгалузевої та внутрігалузевої конкуренції для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності заліз-
ниць на ринку транзитних вантажних перевезень). Проаналізовано Розпорядження КМУ «Про схвалення На-
ціональної транспортної стратегії України на період до 2030 року», розкрито проблеми тарифної політики та 
розроблено шляхи її вдосконалення. 

Ключові слова: тарифна політика, перевезення вантажів, транзитні перевезення, концепція, залізничний 
транспорт. 

Харчук О.Г., Тимченко Е.С. СПЕЦИФИКА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ГРУЗОВ В ТРАНЗИТНОМ СООБЩЕНИИ

Статья посвящена актуальным вопросам определения специфики ценовой политики железных дорог по 
грузовым перевозкам транзитного сообщения. Тарифная политика железных дорог раскрыта единой систе-
мой процедур и методов по утверждению и использованию базовых ставок, которая сформирована желез-
нодорожными администрациями – участницами Тарифного соглашения. Приведено определение понятия 
тарифной политики железных дорог по перевозке грузов транзитного сообщения. Рассмотрены этапы фор-
мирования тарифной политики железных дорог по перевозке грузов транзитного сообщения (подготовитель-
ный этап, этап образования общих подходов к установлению и изменению базовых ставок на транзитные гру-
зовые перевозки, цивилизованный этап и этап адаптации к активизации межотраслевой и внутриотраслевой 
конкуренции для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности железных дорог на рынке транзитных 
грузовых перевозок). Проанализировано Распоряжение КМУ «Об одобрении Национальной транспортной 
стратегии Украины на период до 2030 года», раскрыты проблемы тарифной политики и разработаны пути ее 
совершенствования.

Ключевые слова: тарифная политика, грузовые перевозки, транзит, концепция, железнодорожный 
транспорт.

Kharchuk O.G., Timchenko E.S. SPECIFICITY OF TARIFF POLICY OF RAILWAYS IN THE TRANSPORT OF 
GOODS IN THE TRANSIT MESSAGE

The article is devoted to the urgent issues of determining the specifics of railroad pricing policy for freight transit 
traffic. Tariff policy of railways is disclosed by a unified system of procedures and methods for approval and use of 
base rates, formed by the railway administrations, participants of the Tariff Agreement. The definitions of the notion 
of tariff policy of railways for transportation of transit goods are given. The stages of formation of the tariff policy of 
the railways for the transport of goods of transit traffic are considered (it is the preparatory stage, the stage of the 
formation of common approaches to establishing and changing the base rates for transit freight traffic, the civilized 
stage and the stage of adaptation to intensification of interbranch and intra-sectoral competition to ensure a high lev-
el of competitiveness of railways the market of transit freight traffic). The Resolution of the CMU “On approval of the 
National transport strategy of Ukraine for the period up to 2030» is analyzed, problems of tariff policy are revealed 
and ways of their improvement are developed.

Keywords: tariff policy, cargo transportation, transit, Concept, railway transport.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В основі реалізації транзитного 
потенціалу України лежить запровадження 
вдосконаленої цінової політики залізниць на 
ринку міжнародних вантажних перевезень, від 
якої великою мірою залежать як самі переве-
зення вантажів транзитного сполучення, так і 
доходи залізниці від цих перевезень [3, с. 195]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями формування та розвитку тарифної 
політики залізничного транспорту займалися 
та продовжують займатися багато провід-
них вітчизняних і зарубіжних учених, а також 
спеціалістів: Ю.С. Бараш, М.В Дорошенко, 
Д.В. Зеркалов [4, с. 522 ], М. Г. Бєлінська, 
Н.М. Колесникова, Ю.Ф. Кулаєв [3, с. 167], 
М.В. Макаренко, В.І. Пасічник, Л.О. Поздня-
кова, Г.М. Кірпа, Т.А. Мукмінова, Д.О. Шамрай, 
Т.Г. Яновська, В. П. Яновська, Г.Д. Ейтутіс, 
Н.П. Терьошина, Є.М. Сич [9, с. 40] та ін. 

Але питання розгляду специфіки тариф-
ної політики залізниць щодо перевезення 
вантажів у транзитному сполученні залиша-
ються недостатньо розкритими і потребують 
подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – аналіз тарифної полі-
тики залізниць щодо перевезення вантажів у 
транзитному сполученні, розгляд її специфіки 
та розроблення шляхів удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Тарифну політику залізниць щодо 
вантажних перевезень у транзитному спо-
лученні можна представити у вигляді єдиної 
системи процедур та методів із затвердження 
та корекції базових ставок та правил їх вико-
ристання, яка формується залізничними адмі-
ністраціями – учасницями Тарифної угоди за 
врахування змін чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовища, дотримання рівно-
ваги стосовно ділових відносин між залізнич-
ними адміністраціями – учасницями Тарифної 
угоди, держав, що взаємодіють, вантажов-
ласниками і власниками рухомого складу та 
здійснюється з урахуванням позитивних тен-
денцій змін у законах сучасного ринку для 
досягнення поставлених цілей як у коротко-
строковому періоді, так і на перспективу.

Термін «політика» від грецького politike 
означає мистецтво управляти державою, а 
«тариф» від французького tarif – це система 
ставок оплати за послуги. Тобто тарифна 
політика залізниць вантажних перевезень 
транзитного сполучення – це мистецтво 
управляти ціною на дані перевезення, де 
об'єктом виступає ціноутворення, тобто сам 

процес розроблення ціни, а суб'єктом є заліз-
ничні адміністрації держав – учасниць Тариф-
ної угоди, самі держави, вантажовласники та 
власники рухомого складу [8]. 

До розпаду Радянського Союзу на суве-
ренні держави на транзит застосовували 
Міжнародні залізничні транзитні тарифи 
(МТТ). Оскільки базові ставки тарифів МТТ 
залежать від відстані перевезень (чим більша 
дальність перевезень, тим менша плата за 
1 т/км), то сукупна провізна плата за транзит 
перевезень вантажів територією незалежних 
пострадянських держав значно зросла, від-
повідно, знизилися конкурентні позиції заліз-
ниць на ринку перевезень вантажів транзит-
ного сполучення. 

Так почався підготовчий етап у становленні 
цінової політики залізничних вантажних пере-
везень транзитного сполучення, який харак-
теризувався накопиченням кожною заліз-
ничною адміністрацією практичного досвіду 
забезпечення транзиту вантажних переве-
зень та посиленням конкуренції з боку інших 
конкуруючих видів транспорту [9, с. 32–42]. 

Другий етап характеризується утворен-
ням загальних підходів до встановлення та 
зміни базових ставок на транзитні вантажні 
перевезення. Кожна залізнична адміністра-
ція – учасниця транзиту вантажів на кожний 
фрахтовий рік пропонувала базові ставки, що 
визначалися у вигляді відсотків від тарифів 
МТТ. Так, на 1994 фрахтовий рік українські 
залізниці запропонували ставки в середньому 
на рівні 35% від базових ставок МТТ, залізниці 
інших країн – на рівні 50%. Ці ставки можна 
було зменшувати або збільшувати на договір-
них умовах залежно від обсягів та виду пере-
везень, від роду вантажу, що, з одного боку, 
сприяло застосуванню більш гнучкого ціно-
утворення, а з іншого – призвело до протиріч 
між залізничними адміністраціями з приводу 
застосування в деяких випадках недобросо-
вісної конкуренції. Починаючи з 1995 фрах-
тового року застосування «Укрзалізницею» 
ставок на рівні 50% від базових ставок МТТ 
не сприяло ліквідації зазначеного протиріччя. 

Це викликало необхідність розроблення 
Концепції встановлення узгодженої тарифної 
політики на залізничному транспорті держав – 
учасниць Співдружності Незалежних Держав, 
у якій розкривалися орієнтири становлення 
узгодженої тарифної політики саме переве-
зень вантажів транзитного сполучення. Так 
почався цивілізований етап розвитку тариф-
ної політики залізниць щодо перевезень ван-
тажів транзитного сполучення, оскільки вона 
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почала набувати форми партнерства заліз-
ничних адміністрацій. Уперше запроваджу-
ються заходи з регулювання тарифів міждер-
жавного сполучення. При цьому створюються 
умови, які дають змогу залізничним адміні-
страціям на власних територіях використову-
вати цінові чинники в конкурентній боротьбі 
як між залізничними адміністраціями за тран-
зитні вантажні потоки, так і з конкуруючими 
видами транспорту. 

Однак на цьому етапі виникає супереч-
ність між вимогами ринку до зменшення рівня 
тарифів та витратами залізниць на транзитні 
вантажні перевезення, зростання яких від-
бувається через посилення фізичного зносу 
матеріально-технічної бази залізниць, відмін-
ності в національному законодавстві щодо 
ціноутворення, нестачу інвестицій у розвиток 
транспортної інфраструктури. Розв'язання 
цієї суперечності відбулося після підписання у 
січні 1997 р. Угоди про проведення узгодженої 
політики у визначенні транспортних тарифів, 
де відзначалося, що залізничні адміністрації 
мають уживати заходів із установлення оплати 
за перевезення на компенсаційній основі, залу-
чати інвестиції для розвитку залізниць, знижу-
вати експлуатаційні затрати та гармонізувати 
національні законодавчі акти ціноутворення. 
З реалізацією основних положень даної Угоди 
закінчується етап формування тарифної полі-
тики залізниць за залізничні перевезення ван-
тажів транзитного сполучення.

Починається етап, на якому дана політика 
здатна більш глибоко виконувати свої функ-
ції, а саме забезпечувати високий рівень 
конкурентоспроможності залізниць на ринку 
транзитних вантажних перевезень з одно-
часною адаптацією до активізації міжгалузе-
вої та внутрігалузевої конкуренції. Прийняття 
нормативних документів, таких як Закон 
України «Про транзит вантажів» (1999 р.), 
Комплексна програма утвердження Укра-
їни як транзитної держави у 2002 – 2010 рр., 
Закон України «Про транспортно-експедитор-
ську діяльність» (2004 р.), Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. 
№ 1390 «Про затвердження Державної цільо-
вої програми реформування залізничного 
транспорту на 2010–2019 роки» [2], Наказ МІУ 
№ 424 від 06.12.2017 «Про Тарифну політику 
залізниць держав – учасниць СНД на пере-
везення вантажів у міжнародному сполученні 
на 2018 фрахтовий рік» [5] та ін., дало змогу 
реалізувати ті напрями тарифної політики, 
які спрямовані на адаптацію до умов ринко-
вого середовища та активізацію конкуренції 

на ринку транспортних послуг. Це довгий та 
нелегкий шлях її формування, який потре-
бує великих зусиль та прийняття правильних 
управлінських результатів з урахуванням змін 
у навколишньому середовищі. 

Наприклад, тарифи залізниці 2016 р. були 
проіндексовані з 30 квітня на 15% один раз, 
при цьому офіційний індекс цін виробників 
промислової продукції становив у кінці цього 
року 136%, а за прогнозом – 110% [1]. У звіті 
про рух коштів на «інвестиційному» рахунку 
та їх використання за період із 31.10.2017 по 
19.07.2018 розглянуто напрями використання 
коштів від індексації тарифів [10], де:

– стосовно модернізації вантажних ваго-
нів була проведена закупівля вантажних 
напіввагонів на суму 450 489,4 тис. грн., при-
дбано матеріалів для виготовлення, модерні-
зації та капітального ремонту вантажних ваго-
нів на суму 1 870 097,2 тис. грн.;

– для вдосконалення тягового рухомого 
складу проведено модернізацію та капіталь-
ний ремонт на суму 1 105 569,8 тис. грн.;

– придбано матеріалів для реконструкції 
та капітального ремонту верхньої будови колії 
на суму 1 390 414,2 тис. грн.

У фінансовому плані ПАТ «Укрзалізниця», 
що був затверджений 14.02.18 Кабінетом 
Міністрів України, наголошено щодо тари-
фів на вантажні перевезення, що передба-
чаються надходження від дерегуляції вагон-
ного складника. Також ПАТ «Укрзалізниця» 
відмовилася від позакласних вантажів і 
здійснює подальшу уніфікацію вантажних 
тарифів. У результаті виконання фінплану 
ПАТ «Укрзалізниця» передбачає отримати 
доходи в сумі 92,2 млрд. грн. та чистий при-
буток 0,7 млрд. грн. [12].

Сьогодні загальний тариф ПАТ «Укрзаліз-
ниця» на вантажні перевезення є найменшим 
серед країн Європи та СНД, тому підприєм-
ство не може закупити в необхідній кількості 
нові вагони замість зношених, що становлять 
90%. У Румунії, наприклад, внутрішній тариф 
більший утричі, транзитний – удвічі, а на 
залізницях Словаччини він становить 6,5 та 
2,5 разів відповідно, в Угорщині – 7,3 та 2,8, 
у Польщі – 9 та 3,3 [6]. Навіть середній вну-
трішній тариф на мережі російського АТ «Рос-
сийские железные дороги» (РЖД) вищий, ніж 
український, у 1,7, а транзитний – у 1,4 рази. 
Вищі тарифи й у Білорусі – у 1,3 та 1,6 рази 
відповідно.

У Розпорядженні КМУ «Про схвалення 
Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року» [11] для вирішення 
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проблеми недосконалості тарифної політики 
у сфері надання транспортних послуг реко-
мендовано виконати такі завдання:

–  впровадити прозору й ефективну 
тарифну модель переходу до ринкової прак-
тики формування тарифів на перевезення;

– розробити послідовність виконання дій 
установлення тарифів відносно фактичних 
затрат, вимог сталого формування за забез-
печення вільних цін у конкурентних секторах 
ринку транспортних послуг; 

– запровадити систему утворення тари-
фів на послуги залізничних перевезень, де 
буде зменшений контроль держави над фор-
муванням саме локомотивного та вагонного 
складників тарифу;

– впровадити гнучку систему формування 
конкурентної тарифної політики як держави, 
так і перевізників, що призведе до збільшення 
обсягів транзитних вантажів;

–  створити в транспортній сфері орган, 
що буде займатися регулюванням тарифів та 
конкуренції тощо [7]. 

Висновки з цього дослідження. Отже, 
для поліпшення становища українського 
залізничного транспорту саме у сфері тариф-
ної політики потрібно ретельно проводити 
аналіз використання коштів, що отримані 
від росту тарифів залізничних перевезень і 
спрямовувати їх саме на оновлення рухомого 
складу залізниці, а також розглядати різні 
альтернативні підходи до вирішення проблем 
залізниці, оскільки її тарифи повинні бути 
адекватними та відповідати сьогоднішній еко-
номіці країни. 

Отже, формування і розвиток тарифної 
політики – це послідовно виконувані дії, що 
зумовлюють поетапні якісні зміни у ціноутво-
ренні на транзитні перевезення вантажів за 
своєчасного використання нових принципів і 
методів формування тарифів, що дає змогу 
забезпечити цінову конкурентоспроможність 
залізниць на ринку транзитних вантажних 
перевезень та відкриває нові можливості 
вдосконалення тарифної політики та її ефек-
тивності.
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Статтю присвячено актуальним питанням функціонування ринку молока і молочної продукції та аналі-
зу основних показників його розвитку. Зокрема, проаналізовано динаміку зміни поголів’я корів, виробництва 
молока, середньорічного удою, обсягів виробництва молочної продукції та її споживання, а також показники 
ефективності його виробництва. Проаналізовано чинники, що впливають на зміну цих показників. На підставі 
проведеного аналізу визначено основні проблеми аналізованого ринку та окреслено напрями їх вирішення.

Ключові слова: ринок молока, молочна продукція, обсяги виробництва, якість, НАССР.

Чмут А.В., Антош Н.В. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УКРАИНЕ

Статья посвящена актуальным вопросам функционирования рынка молока и молочной продукции и ана-
лизу основных показателей его развития. В частности, проанализирована динамика изменения поголовья 
коров, производства молока, среднегодового удоя, объемов производства молочной продукции и ее потре-
бления, а также показатели эффективности его производства. Проанализированы факторы, влияющие на 
изменение этих показателей. На основании проведенного анализа определены основные проблемы рассма-
триваемого рынка и намечены направления их решения.

Ключевые слова: рынок молока, молочная продукция, объемы производства, качество, НАССР.

Chmut А.V., Аntosh N.V. STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF MARKET OF MILK AND DAIRY 
PRODUCTION in UKRAINE

The article is devoted to the actual issues of the functioning of the milk and dairy products market and contains an 
analysis of the main indicators of its functioning. In particular it analyzes the dynamics of changes in cows' livestock, 
milk production, average annual yield of milk, dairy production volumes and its consumption, as well as indicators 
of its production efficiency. The factors influencing the changes of these indicators are analyzed. On the basis of 
the analysis, the main problems of the analyzed market are formed and the directions of their solution are outlined.

Keywords: milk market, dairy products, production volumes, quality, HACCP.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні світове виробництво 
молока оцінюється у 800 млн. т. Експерти 
FAO очікують, що у 2026 р. 44% усього 
молока вироблятимуть розвинуті країни, 
а решту – країни, що розвиваються [1]. На 
початку 90-х років Україна входила в десятку 
найбільших виробників коров’ячого молока у 
світі поряд із такими країнами, як Індія, США, 
Росія, Німеччина, Франція, Бразилія, Китай, 
Нова Зеландія, забезпечуючи свою частку 
на рівні 4,5%. Проте за останні 27 років 
Україна значно втратила свої позиції у світо-
вому виробництві молока і в 2012 р. займала 

17-е місце, а в 2016 та 2017 рр. увійшла лише 
у другу десятку найбільших виробників із 
часткою ринку 1,3%. Незважаючи на поступки 
на світовому ринку, молочна галузь України є 
провідним сектором економіки та важливим 
складником продовольчої безпеки країни [2]. 
Розвиток ринку молока і молочної продукції, 
який являє собою систему товарно-грошових 
відносин між усіма операторами ринку, охо-
плюючи весь суспільний відтворювальний 
процес, включаючи виробництво, розподіл, 
обмін і споживання, в останні роки зазнає 
значних змін, а отже, вимагає постійного 
моніторингу.
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Таблиця 1
Основні показники виробництва молочної сировини в Україні

Показники Роки Темп приросту, 
% 2017 р. до

1990 2000 2010 2012 2016 2017 2012 р. 2016 р.
Поголів’я корів, 
тис. голів, 8378 4958 2632 2554,3 2108,9 2017,8 -21,0 -4,3
 у т. ч:
- с/г підприємства 6191 1851 589,1 575,2 484,6 466,6 -18,9 -3,7
- господарства 
населення 3540 3107 2042,1 1979,1 1624,3 1551,2 -21,6 -4,5

Виробництво 
молока, тис. т, у т. ч: 24508,3 12657,9 11248,6 11377,6 10381,5 10280,5 -9,6 -1,0

- с/г підприємства 18626 3669 2216,5 2535,3 2705,6 2765,7 9,1 2,2
- господарства 
населення 5882 8989 9032,1 8842,3 7675,9 7514,8 -15,0 -2,1

Середній річний 
удій молока від 
однієї корови, кг, 
у т. ч: 

2863 2359 4082 4361 4735 4820 10,5 1,8

- с/г підприємства 2941 1588 3975 4676 5647 6025 28,8 6,7
- господарства 
населення 2637 2960 4110 4276 4473 4480 4,8 0,2

Виробництво 
молока на 1 особу 472,3 257 245 249,5 243,3 242 -3,0 -0,5

Джерело: складено за [3]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значну увагу дослідженню питань розвитку 
ринку молока та молочної продукції приділяли 
у своїх працях такі фахівці, як О.М. Гіржева, 
Н.С. Косар, В.М. Лисюк, Ю.А. Тарасова, 
Ю.А. Толбатов, І.В. Тюха, А.В. Чмут та інші 
дослідники.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження стану 
та основних тенденцій функціонування ринку 
молока і молочної продукції та виявлення 
перспектив його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нині основним виробником молока в 
Україні є господарства населення, які є осно-
вними постачальниками молока на молоко-
переробні підприємства, а на сільськогоспо-
дарські підприємства припадає близько 26% 
виробництва. Основні показники виробни-
цтва молока в України з 1990 по 2007 р. відо-
бражено в табл. 1

Аналіз наведених даних дає підстави 
стверджувати, що порівняно з 1990 р. 
поголів’я корів зменшилося на 75%, порів-
няно з 2012 р. – на 21%, порівняно з 2016 р. – 
на 4,3%. У середньому щорічне зменшення 
поголів’я на протязі останніх 10 років колива-
лося в межах 5–8%. Лише останні п’ять років 
зменшення уповільнилося і становить 1–4%. 

Зменшення спостерігається й у виробни-
цтві молока. Порівняно з 1990 р. виробни-
цтво молока зменшилося на 58%, порівняно з 
2000 р. – на 18%, а порівняно з 2016 р. – на 1%.

О.М. Гіржева [4] визначає, що протягом 
усіх післявоєнних років молочне скотарство 
в нашій країні розвивалося на основі розши-
реного відтворення з використанням інтен-
сивних методів ведення галузі. Найбільший 
обсяг виробництва молока припадав на 
1987 р. і становив 26,7 млн. т. Збільшення 
поголів'я корів супроводжувалося поступо-
вим підвищенням продуктивності. Приріст 
продуктивності корів відбувся за рахунок під-
вищення рівня і повноцінності годівлі молоч-
ної худоби, селекційно-племінної роботи, 
поглиблення спеціалізації і посилення кон-
центрації виробництва та економічного сти-
мулювання виробництва. 

У 1990–2000-х роках у переважній біль-
шості підприємств було знищено поголів'я 
великої рогатої худоби, що спричинило зна-
чний спад виробництва молока і, відповідно, 
вплинуло на погіршення показників госпо-
дарської діяльності суб’єктів, що займалися 
виробництвом продукції тваринництва [5]. 

З 2010 по 2013 р. ситуація на внутріш-
ньому ринку молока та молочних продук-
тів України характеризується дефіцитом 
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сировини на тлі скорочення поголів’я корів 
у господарствах усіх категорій, зменшення 
обсягів виробництва молока, значним коли-
ванням ціни на молоко.

Після 2013 р. ситуація на ринку молока 
знову погіршилася. Це передусім зумовлено 
зменшенням попиту на сире молоко з боку 
молокопереробних підприємств через зву-
ження ринків збуту молочної продукції. Втрата 
ринків збуту Російської Федерації, Донецької, 
Луганської областей та Криму призвела до 
зменшення обсягів виробництва молочної 
продукції.

В аналізовані періоди позитивну дина-
міку демонструють лише показники про-
дуктивності корів. Порівняно з 1990 р. 
середньорічний удій зріс на 65%. Це, своєю 
чергою, пов’язано з тим, що власники пере-
дусім зменшують кількість малопродуктив-
ної худоби (рис. 1).

Найбільшими виробниками молока-сиро-
вини є Вінницька, Полтавська, Львівська, 
Хмельницька, Житомирська та Чернігівська 
області.

За останні десять років частка реалізації 
молока переробним підприємствам зросла на 
26,6%. Значно зменшилася частка реалізації 
молочної продукції на ринку з 21% до 2% та 
населенню з 8% до 0,4%.

Основні канали реалізації молока сіль-
ськогосподарськими підприємствами наве-
дено на рис. 2.

Питома вага поставок молочної продукції 
молокопереробним підприємствам від гос-
подарств населення в останні роки стано-
вить близько 60–70%. Частка надходження 

молока на підприємства від сільськогоспо-
дарських підприємств у 2016 р. становила 
31%. Із 2012 р. спостерігається збільшення 
надходження молока від сільськогосподар-
ських підприємств (табл. 2). Це викликано 
збільшенням цін на якісне молоко та підтрим-
кою великотоварного молочного скотарства 
з боку держави. Так, у 2010 р. урядом була 
прийнята постанова про часткове відшкоду-
вання вартості будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм і комплексів, а в 2011 р. 
про виплати дотацій за здане молоко та від-
шкодування вартості корів.

Загальний рівень товарності молока та 
молочної продукції в 2016 р. становив 35,7% 
та був найнижчим за останні 12 років.

Однією з основних причин зменшення 
поголів’я корів та низької товарності молока 
є низька ефективність молочного скотарства, 
яка була присутня до 2010 р. (рис. 3).

У період із 2000 по 2006 р. виробництво 
молока мало збитковий характер, окрім 
2005 р. З 2010 р. рентабельність мала пози-
тивний характер та була найвищою в 2010, 
2011, 2016 рр.

Значний вплив на рентабельність виробни-
цтва молока здійснює його ціна.

Зазвичай найбільш впливовим чинником 
змін реальної ринкової ціни товару є обсяг 
його пропозиції та попиту. Важливим чинни-
ком є також девальвація гривні, яка спричи-
няла інфляцію, у результаті чого реальна ціна 
сирого молока зростала.

Важливим чинником під час ціноутворення 
на ринку готової молочної продукції є вплив 
посередників на закупівлю молока-сировини 

Рис. 1. Показники виробництва молока та середньорічного удою по Україні
Джерело: складено та узагальнено на основі [6, c. 32]  
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і реалізацію готової продукції. Під час заку-
півлі молока посередницькими структурами 
закупівельна ціна його зростає на 15–20%. 
При цьому залежно від асортименту торго-
вого дому, відповідних доплат за входження 
молочної продукції до продажу у торговельній 
мережі оптова ціна підприємства на молочну 
продукцію зростає на 25–60%. 

Вагомим чинником підвищення рівня конку-
рентоспроможності підприємств як на зовніш-
ньому, так і на внутрішньому ринку є якість 
молока-сировини, що прямо впливає на якість 
продукції молокопереробних підприємств.

Рентабельну ціну за молоко можна отри-
мати тільки за умови його високої якості. 

А для забезпечення якості молока необхідною 
умовою є використання високотехнологічних 
доїльних залів, холодильного обладнання. 

Крім того, якість молока та продуктивність 
тварин залежать від кормової бази та породи 
корів. Забезпечення цього вимагає більших 
інвестицій, що може собі дозволити тільки 
великотоварний виробник. 

Виробництво молока типу «екстра» у 
загальній структурі виробництва молока в 
2010 р. становило 3,5%. У 2012 р. цей показ-
ник досяг 5,6%, а в 2016 р. – 14,6%, що гово-
рить про позитивні зміни в бік підвищення 
якості продукції. Молоко першого ґатунку ста-
новило 42%, а другого – 4,3%

Рис. 2. Основні канали реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами 
Джерело: складено та узагальнено на основі [7]

Таблиця 2
Молоко та молочна продукція, що надійшли на підприємства,  

які займаються їх переробкою, тис. т

Показники Роки Темп приросту, 
% 2016 р. до

2005 2006 2007 2010 2012 2014 2015 2016 2012 р. 2015 р.
Надійшло 
всього, 
у т. ч. від

5689 5607,4 6038,6 4793,2 4716,4 4646,6 4089,8 3709,7 -21,3 -9,3

с.-г. підпри-
ємств 1797,1 1830,7 1670,6 1890,4 2277,7 2428,2 2412,8 3211,8 41,0 33,1

господарств 
населення 3814,5 3392,5 3548,3 2544,2 2007 1737 1346,1 1197,8 -40,3 -11,0

Рівень 
товарності 
молока,%

41,5 42,2 49,2 42,6 41,5 44,7 39,9 35,7 -5,8 -4,2

  
 

Перероб- 
ним 

підприємст- 
вам 
66% 

На ринку 
21% 

Населенню 
8% 

 За іншими 
напрямами 

5% 

Перероб- 
ним 

підпри-
ємствам 
94,6% 

На ринку 
1,2% 

Населен-
ню 

0,1%  За іншими 
напрямами 

4,1% 

2000 р. 2016р. 
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Приватні домогосподарства виробляють 
молоко першого та другого ґатунків та несор-
тове на відміну від великотоварних ферм. 
Сільськогосподарські підприємства здійсню-
ють механічне доїння, охолодження молока, 
як наслідок, постачають сировину вищої 
якості, отримуючи в середньому вдвічі вищу 
ціну, ніж особисті селянські господарства.

Прийняті зміни до Закону № 2132-V «Про 
молоко та молочні продукти» передбачають 
стимулювання в Україні виробництва високо-
якісного молока. Закон вводить доплату 25% 

виробникам молока типу «екстра» та 20% – 
вищого ґатунку. Перший ґатунок якості взагалі 
не дотується [9]. 

Враховуючи, що динаміка підвищення цін 
на корми росте випереджувальними темпами 
проти підвищення цін на молочну сировину, 
то ключовим елементом в структурі витрат на 
тваринництво є витрати на корм, що станов-
лять понад 60% від усіх витрат. У сільсько-
господарських підприємствах і господарствах 
населення, де корми виробляються і спожи-
ваються без кругообігу на ринку, вартість кор-
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Рис. 3. Рентабельність молока-сировини в Україні, % 
Джерело: складено за [7]

Рис. 4. Динаміка цін на молоко від сільськогосподарських підприємств
Джерело: складено за [8]



179

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

мів оцінюється за виробничою собівартістю, 
яка є їхньою мінімальною ціною. 

Відповідного аналізу потребує дослі-
дження обсягів виробництва молочної про-
дукції. Динаміка виробництва молочної про-
дукції в Україні наведена в табл. 3.

Динаміка виробництва окремих видів моло-
копродуктів, таких як кисломолочна продукція, 
жирні сири, сухе молоко, має від’ємний тренд. 
У період 2010–2014 рр. молокопереробні 
підприємства потерпали від дефіциту якіс-
ної молочної сировини, знаходилися у стані 
конкурентної боротьби за постачальника та 
активно сприяли формуванню власної сиро-
винної бази. Після 2014 р. ситуація докорінно 
змінилася, у підприємств з’явилися значні про-
блеми зі збутом готової продукції, яка виникла 
у зв’язку з утратою ринків Російської Федера-
ції, Криму, частини Донецької та Луганської 
областей. Переорієнтація підприємств лише 
на внутрішній ринок викликала його перена-
сичення та зменшення обсягів виробництва 
продукції, зокрема сирів. Пошук ринків збуту 
за межами країни ускладнений процедурою 
отримання права експорту, зокрема до Євро-
пейського Союзу, яке сьогодні мають лише 
близько двох десятків підприємств. Основна 
причина пов’язана з необхідністю відповідати 
високим вимогам щодо безпечності та якості 
цих продуктів. У зв’язку із цим багато підпри-
ємств працюють на 15–20% своїх потужнос-
тей або взагалі зупинили виробництво [11]. 
Крім ЄС, деякі молокопереробні підприємства 
отримали дозвіл на експорт молочної про-
дукції на ринки Китаю, Казахстану, Молдови. 

Таблиця 3
Виробництво молочної продукції в Україні, тис. т

Показник Роки Темп приросту, 
% 2016 р до

2005 2006 2007 2010 2012 2014 2015 2016 2012 р. 2015 р.
Молока оброблене 
рідке 863 817,7 858,7 801,4 909 1117 972 961 5,7 -1,1

Продукція  
кисломолочна 499 523,4 533,8 479,6 486,2 474 426 428 -12,4 0,47

Сири жирні 274 217,4 245,7 210 165,8 130 124 113 -31,8 -8,9
Вершки 24,2 14 14,6 19,8 36,2 68,2 61,8 64,5 78,2 4,4
Молоко та вершки 
сухі 113 106 125 68,08 62,7 66,7 60,9 59,1 -5,7 -3,0

Масло вершкове 120 104 100 79,15 88,2 114 102 103 16,8 1,0
Спреди та суміші 
жирів 80,3 71,1 83,8 65,2 53,2 52,5 36,3 29 -45,5 -20,1

Сир свіжий нефер-
ментований та сир 
кисломолочний

83,5 93,8 93,2 78,5 78,6 74,7 67,8 70,1 -10,8 3,4

Джерело: складено за [10]

Таким чином, українські виробники в 2016 р. 
експортували 109,3 тис. т молочної продук-
ції. Найбільшу частку в експорті становлять 
молоко та вершки згущені (48%), масло (11%) 
і сири (7%) [12].

Ще одним чинником, що негативно позна-
чився на обсягах виробництва молока та 
молокопродуктів, є зниження доходів україн-
ців, які скоротили споживання молока і молоч-
них продуктів та надавали перевагу продук-
там із нижчою ціною [13]. 

Аналіз балансу виробництва і споживання 
молока та молочних продуктів показав, що 
баланс є позитивним. Виробництво молока 
відповідає фонду споживання. Пороте саме 
споживання молока та молочних продуктів 
не відповідає ні мінімальним, ні раціональ-
ним його нормам. За останні сімнадцять років 
показник споживання молока на одну особу 
коливався у межах 200–223 кг. Причому най-
нижчий показник був саме в 2017 р. 

Важливим аспектом, що свідчить про недо-
статню забезпеченість споживання молока та 
молочної продукції, є зміна таких чинників, як: 
доходи населення, зростання цін на молоко-
продукти, обсяги виробництва молочної сиро-
вини та молочної продукції. 

Збільшення обсягу виробництва молока 
і, відповідно, забезпечення продовольчої 
безпеки в даній галузі можна досягти шля-
хом збільшення поголів’я корів, товарності 
молока, продуктивності молочного стада та їх 
поєднання (рис. 5).

Сьогодні чинниками, що гальмують роз-
виток ринку молока і молочної продукції, є 
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Рис. 5. Забезпечення норм виробництва на ринку молока і молочної продукції
Джерело: власна розробка 

непристосованість молочного бізнесу країни 
до виробництва молочних продуктів, що мали 
б попит поза межами СНД, а також зниження 
купівельної спроможності населення. 

З моменту підписання Угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом Україна взяла на 
себе зобов’язання щодо гармонізації свого 
законодавства з регламентами ЄС, зокрема 
це стосувалося вимог до безпечності харчо-
вих продуктів. Із 20 вересня 2015 р. набрала 
чинності нова редакція Закону України № 
771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продук-
тів», відповідно до якого оператори ринку 
харчових продуктів зобов’язані впровадити 
та застосовувати постійно діючі процедури, 
засновані на принципах НАССР (Hazard 
Analysisand Critical Control Points), та забез-
печувати процес простежуваності продукції. 
Переорієнтація експортних потоків у напрямі 
європейських ринків – процес складний, 
довготривалий та витратний. Кількість під-
приємств, які готові конкурувати на світових 
ринках, нині не така велика, тим не менше 
за останні кілька років Україна відкрила для 
себе кілька нових ринків, зокрема ринок 
Китаю. Все це говорить про певні позитивні 
зрушення, проте це лише перший крок на 
шляху, який необхідно продовжувати, зміню-
ючи ментальність керівництва підприємств 
та виробників сировини в напрямі підви-
щення якості продукції.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
ринку молока і молочної продукції виокремив 
низку взаємопов’язаних проблем: зменшення 

поголів’я корів зумовило зменшення обсягів 
виробництво молока; дрібнотоварне вироб-
ництво зумовлює низьку якість сировини, яка, 
своєю чергою, спричиняє невідповідність про-
дукції молокопереробки міжнародним нормам 
якості; невідповідність продукції молокопере-
робки міжнародним нормам якості зумовлює 
звуження ринків збуту продукції; диспаритет 
цін на сировину і готову продукцію спричиняє 
низьку рентабельність виробництва молока 
і, як наслідок, відсутність зацікавленості у 
його виробництві, а отже, зменшенні поголів’я 
корів; натомість висока ціна на продукцію 
для кінцевих споживачів та обсяги її вироб-
ництва спричиняють невідповідність попиту 
раціональним нормам споживання; закриття 
російського ринку, на який довгий час була 
орієнтована велика кількість підприємств, 
спричинило зменшення обсягів виробництва 
продукції, падіння попиту на сировину і, відпо-
відно, на її ціну, що призводить до зниження 
його ефективності та знову ж таки до змен-
шення поголів’я.

Це, по суті, замкнене коло, яке можливо 
розірвати лише, орієнтуючись на якість 
виробництва продукції відповідно до світо-
вих стандартів та освоюючи нові ринки збуту. 
Водночас якість продукції напряму залежить 
від якості сировини, яку необхідно підвищу-
вати, об’єднуючи дрібнотоварних виробників 
у кооперативи та формуючи тісні інтеграційні 
зв’язки між виробниками сировини та пере-
робними підприємствами, що забезпечить 
принцип простежуваності відповідно до світо-
вих стандартів.
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Критериальные ограничения устойчивого развития 
локальных морских транспортных комплексов
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В статье рассмотрены закономерности и особенности формирования морских судоходных компаний в 
условиях перманентных изменений экономической ситуации и расширения регуляторных воздействий со 
стороны международных морских организаций. Усиление инновационных факторов развития морской тран-
спортной индустрии при жесткой дифференциации доступности к инвестиционным ресурсам предопред-
еляет состояние асимметрии технико-экономического уровня флота морских государств. Обращает на себя 
внимание характер влияния изменяющихся условий глобального рынка морской торговли на реакцию судов-
ладельческих и операторских подсистем. 

Ключевые слова: устойчивость позиционирования, судоходные компании, эффективность, критерии, 
принятие решений.

Яворська А.Ф. КРИТЕРІАЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

У статті розглянуто закономірності й особливості формування морських судноплавних компаній в умовах 
перманентних змін економічної ситуації та розширення регуляторних впливів із боку міжнародних морсь-
ких організацій. Посилення інноваційних чинників розвитку морської транспортної індустрії за жорсткої 
диференціації доступності до інвестиційних ресурсів зумовлює стан асиметрії техніко-економічного рівня 
флоту морських держав. Звертає на себе увагу характер впливу зміни умов глобального ринку морської 
торгівлі на реакцію судновласницьких та операторських підсистем.

Ключові слова: стійкість позиціонування, судноплавні компанії, ефективність, критерії, прийняття рішень.

Yavorska A.F. CRITERIAL LIMITATIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL MARITIME 
TRANSPORT COMPLEXES

The regularities and peculiarities of the formation of maritime shipping companies under the conditions of perma-
nent changes in the economic situation and the expansion of regulatory influences by international maritime organi-
zations are considered. The strengthening of innovative factors in the development of the maritime transport industry 
with a strict differentiation of access to investment resources predetermines the state of asymmetry of the technical 
and economic level of the fleet in maritime states. Attention is drawn to the nature of the impact of the changing 
conditions of the global maritime market on the response of ship-owners and operator subsystems.

Keywords: positioning stability, shipping companies, efficiency, criteria, decision-making.

Постановка проблемы в общем виде. 
Технологическое единство обслуживания 
грузопотоков различными видами транс-
порта в условиях интеграции, регуляторных 
отношений по критериям системной безопас-
ности и задачи логистической оптимизации 
предопределили принципы формирования 
международных транспортных коридоров 
и маршрутов. В этом аспекте формируются 
мультимодальные стратегии и технологии 
обслуживания грузопотоков. Их экстенсив-
ное формирование предопределено ростом 
внешнеэкономических отношений «Вос-
ток – Запад». Возникла проблема ускорения 
доставки высокотехнологичной продукции, 

поэтому наряду с традиционным морским 
путем реализуется проект «Экономический 
пояс – Шелковый путь», охватывающий 
Китай, Казахстан, Россию, Беларусь, страны 
Западной Европы. 

Одновременно формируется транска-
спийский консорциум обслуживания «Нового 
шелкового пути», охватывающего страны 
Средней Азии, Каспий, Закавказские страны, 
Турцию и Украину с последующим выходом в 
транспортную систему Западной Европы. 

Отмеченная альтернатива обслуживания 
достаточно устойчиво нарастающих грузопо-
токов формирует приоритетные требования 
ко времени доставки, экономичности, эколо-
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гической чистоте и эффективности инвести-
ционных проектов [1, с. 194–200].

Среди специфических факторов огра-
ничения эффективного позиционирования 
отдельных типов судов выделяются органи-
зационные предпосылки, в частности недо-
оценка уровня асимметрии в соотношении 
спроса и предложения по временным и коли-
чественным аспектам. Это важнейшее усло-
вие ограничения достоверности принятия 
хозяйственных решений. То есть в торговом 
судоходстве сохраняется, несмотря на повы-
шение технико-экономического уровня судов, 
сложность достижения нормализованных 
условий работы всей группы судов предпри-
ятия. Внутренняя цикличность фрахтового 
рынка накладывает ограничения на характер 
и масштаб выбора инновационных решений, 
поэтому сохраняется значимость оценочных 
и эвристических подходов. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Специфическую роль в выборе иннова-
ционного развития судоходной компании играет 
система ограничений рынка морской торговли. 
Они предопределяют требования к надежно-
сти и безопасности судоходства, с одной сто-
роны, и экономические результаты – с другой. 
Под ограничениями должны рассматриваться 
регуляторная политика Международной мор-
ской организации и характер лимитирования 
ресурсного потенциала развития.

Следует учесть полноту анализа и кон-
троля ситуации ведущими аналитико-консал-
тинговыми структурами [2; 3]. Кроме того, в 
статье обращается внимание на особенности 
подхода отечественных и зарубежных иссле-
дователей [4–6], однако анализ литературы, 
показал, что в нынешний период времени 
недостаточно уделено внимания формирова-
нию стратегии устойчивости, которая обеспе-
чивала бы в полном объеме эффективность 
процессов функционирования и развития 
судоходных компаний.

Достаточно устойчивым направлением 
интенсификации взаимодействия различных 
транспортных подсистем становится разви-
тие мультимодальных транспортных кори-
доров, изменяющих традиционные морские 
маршруты перевозки грузов на направлении 
«Восток – Запад». Эта стратегия отражает 
принципиальную сторону транспортного про-
цесса – сокращение времени пребывания 
грузовой массы на транспорте. Таким обра-
зом, усиливается принцип технологического 
единства при взаимодействии различных 
транспортных предприятий.

Формулирование целей статьи (поста-
новка задания). В системе управления 
эффективностью позиционирования подси-
стем национальной морской транспортной 
индустрии следует выделять систему взаи-
мозависимых организационных и экономи-
ческих подходов к оптимизации производ-
ственных параметров судоходных компаний 
и торговых портов, поэтому основная задача 
статьи – систематизация подсистем, направ-
ленных на обеспечение непрерывности и 
стабильности процесса повышения эффек-
тивной устойчивости и сбалансированности 
судоходной компании.

Изложение основного материала иссле-
дования. Наряду с глобализацией экономи-
ческих отношений возрастает необходимость 
достижения адекватности локальных мор-
ских транспортных комплексов требованиям 
конкурентной устойчивости [7, с. 164–201], 
поэтому принципиальное внимание уделя-
ется интеграции перевозочного процесса на 
основе согласованного развития транспорт-
ных комплексов и выбору активной морской 
политики относительно национального флота 
и портов [8, с. 155]. 

Оптимизация функциональной и финансо-
вой устойчивости судоходной компании обу-
словливается двумя факторами: характери-
стикой внешних условий функционирования, 
включающих особенности системы налогоо-
бложения и рациональностью предпринима-
тельских действий [9]. Этим и предопреде-
ляется выбор механизма и инструментария 
позиционирования в системе фрахтового 
рынка по критериям конкурентоспособности. 
При этом необходимо учитывать постоянство 
изменения целей развития фирмы – колеба-
ния между стратегией роста прибыльности 
или оптимизацией стоимости предприятия 
на основе капитализации. Последнее тесно 
связано с задачами повышения технико-эко-
номического уровня флота. Этот процесс свя-
зан, в свою очередь, не только с инвестицион-
ными потоками [1, с. 194–200] и проектными 
решениями, но и с необходимостью расшире-
ния методов принятия проектных решений. 

Механизм управления эффективностью 
наращивания производственного потенци-
ала как глобальной морской транспортной 
индустрии, так и отдельных участников рынка 
морской торговли предопределяется харак-
тером реакции на систему условия принятия 
соответствующих решений предпринима-
тельскими структурами морской транспорт-
ной отрасли (рис. 1). 
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Отраслевые особенности судоходных ком-
паний отражают как специфичность развития 
глобального рынка морской торговли, так и 
стратегические задачи и возможности нара-
щивания производственного потенциала кон-
кретными операторами. Особенности фор-
мирования провозной способности флота 
относительно динамики и структуры грузопо-
токов отражают характер изменения в между-
народном разделении труда и доступности 
инновационных технологий перевозки грузов.

При комплексном подходе к реализа-
ции транзитного потенциала регионального 
транспортного пространства достигается зна-
чительный внетранспортный эффект, кото-
рый впоследствии на основе воспринимае-
мой ценности данной технологии [9, с. 214] 

предопределяет последующий рост пред-
принимательской эффективности на основе 
эффекта масштаба.

Особо следует выделить инновационные 
подходы, обеспечивающие не только конку-
рентную устойчивость на основе ускорения 
доставки грузов, но и достижение экономично-
сти функциональной деятельности в непред-
сказуемых тенденциях фрахтового ценообра-
зования. Учитывая перманентные изменения 
глобального судоходного рынка, необходимо 
формировать стратегию эффективного функ-
ционирования каждым судоходным пред-
приятием в соответствии с положением, что 
«сбалансированная система показателей 
предполагает реализацию принципа после-
довательной связи цели и мероприятий» 

Рис. 1. Условия выбора позиции национального судоходного комплекса  
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[10, с. 69]. Поэтому ускорение и сбалансиро-
ванное развитие транспортного комплекса 
позволит обеспечить транспортные условия 
для развития инновационной составляющей 
экономики государства.

Рис. 1 раскрывает условия выбора стра-
тегии и формирования программы развития 
в данном случае национального торгового 
флота. Судоходные компании определен-
ного реестра фактически образуют усло-
вия формирования морского кластера. Это 
подтверждается, во-первых, концентрацией 
предприятий, деятельность которых наце-
лена на устойчивость взаимодействия с гру-
зовладельцами, судовладельцами или опе-
раторами и торговыми портами. Во-вторых, 
формируется активизация социально-эконо-
мического развития и специализации при-
морского региона. 

Это положение предопределяет необходи-
мость исследования и формирования меха-
низма принятия и реализации решений по 
совокупности критериев и показателей, отра-
жающих как целевые аспекты экономиче-
ской деятельности, так и сложность принятия 
адекватных организационных и технических 
решений.

В любом случае эффективность позици-
онирования национального морского транс-
портного комплекса в глобальном рынке 
морской торговли предопределяется соответ-
ствием технико-экономического уровня флота 
и терминалов портов современным стандар-
там, предопределенным, прежде всего, Меж-
дународной морской организацией. 

Выводы из этого исследования. Раци-
ональность и доступность инновационных 
решений в торговом судоходстве обусловли-
ваются производственной ситуацией на рынке 
морской торговли и конкурентной стратегией 
приоритетного позиционирования ведущих 
операторов. В этом аспекте выделяются тен-
денции формирования типоразмерного ряда 
судов выбранной специализации, формы 
интеграции в торговом судоходстве и система 
управления глобальной экономической без-
опасностью мореплавания. Поэтому необхо-
димо учитывать все направления в тенденциях 
изменения важнейших сегментов рынка мор-
ской торговли с ориентиром на перспективные 
и масштабные преобразования, направлен-
ные на решение все более сложных проблем 
[7 с. 18] обоснованности и учета задач эконо-
мического роста транспортной индустрии.
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Врахування особливостей теплопровідності матеріалів 
для будівництва під час управління підприємствами
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кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри техногенної безпеки 
та тепломасообмінних процесів

Київського національного університету технологій та дизайну

У статті проведено дослідження щодо необхідності врахування особливостей теплопровідності матеріалів 
для будівництва під час управління підприємствами з метою зменшення витрат на утримання таких будівель 
у подальшому їх використанні. Розглянуто вплив теплопровідності матеріалів під час будівництва з погляду 
забезпечення енергоефективності. Досліджено основні чинники, які впливають на теплопровідність. Здійсне-
но порівняльну характеристику різних стінових матеріалів за ступенем зростання теплопровідності, у тому 
числі у вологому стані. Проаналізовано властивості утеплювачів під час їх вибору. Здійснено порівняльну 
характеристику популярних утеплювачів для підвищення енергоефективності споруд.

Ключові слова: енергозбереження, зменшення витрат, теплопровідність, теплообмін, тепломасообмін, 
утримання будівель, матеріали для будівництва, теплова енергія, коефіцієнт теплопровідності, теплоізоля-
ційні властивості, тепловтрати, утеплювач.

Беляев С.В. УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

В статье проведено исследование по необходимости учета особенностей теплопроводности материалов 
для строительства при управлении предприятиями с целью уменьшения расходов на содержание таких зда-
ний в дальнейшем их использовании. Рассмотрено влияние теплопроводности материалов при строитель-
стве с точки зрения обеспечения энергоэффективности. Исследованы основные факторы, которые влияют 
на теплопроводность. Осуществлена сравнительная характеристика различных стеновых материалов по 
степени возрастания теплопроводности, в том числе и во влажном состоянии. Проанализированы свойства 
утеплителей при их выборе. Осуществлена сравнительная характеристика популярных утеплителей для по-
вышения энергоэффективности зданий.

Ключевые слова: энергосбережение, уменьшение расходов, теплопроводность, теплообмен, тепломас-
сообмен, содержание зданий, материалы для строительства, тепловая энергия, коэффициент теплопрово-
дности, теплоизоляционные свойства, теплопотери, утеплитель.

Bieliaiev S.V. CONSIDERATION OF THE PECULIARITIES OF MATERIALS THERMAL CONDUCTIVITY IN 
THE ENTERPRISES MANAGEMENT 

In the article it is investigated a necessity of the specific features of the materials thermal conductivity consider-
ation in the construction process in the whole enterprises management in order to reduce the costs of maintaining 
such buildings in the future use. The influence of materials thermal conductivity during construction process in terms 
of ensuring energy efficiency is considered. The main factors that influence the thermal conductivity are investigated. 
A comparative analysis of various wall materials in terms of the level of thermal conductivity increasing, including in 
the wet state, is carried out. The properties of insulation for their selection are analyzed. A comparative analysis of 
popular insulations for improving the energy efficiency of buildings has been carried out.

Keywords: energy saving, cost reduction, heat (thermal) conduction, heat exchange, heat and mass exchange, 
building maintenance, building materials, thermal energy, thermal conductivity coefficient, thermal insulation, heat 
loss, insulation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання 
за нестабільної політико-економічної ситуації 

кожна структура має розуміти, якими ресур-
сами вона володіє (матеріальними, фінан-
совими, людськими), які резерви розвитку 
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(використання) цих ресурсів є на той чи інший 
момент часу, і насамперед необхідно раціо-
нально використовувати ті ресурси, які є, по 
суті, інвестиціями у початок діяльності, стар-
товими інвестиціями. Якщо вести мову про 
початок діяльності підприємств незалежно 
від того, чи йдеться про виробничі (фабрика, 
завод) чи невиробничі установи, у тому числі 
житлові будинки, то великого значення мають 
необоротні фонди такої установи, зокрема 
будинки та споруди (обліковується згідно з 
Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 7 «Основні засоби» як «Будівлі, спо-
руди та передавальні пристрої» [1] та згідно з 
Планом рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, капіталу, зобов'язань і господарських опе-
рацій підприємств і організацій як «Будинки 
та споруди» (субрахунок 103 класу «Основні 
засоби») [2]). Таким чином, на субрахунку 
«Будинки та споруди» ведеться облік наяв-
ності та руху будинків, споруд, їх структурних 
компонентів та передавальних пристроїв, а 
також житлових будівель [2; 3]. Тут необхідно 
враховувати, що особливістю обліку буді-
вель є те, що їх рівною мірою можна кваліфі-
кувати й як один об’єкт, включаючи всі його 
конструктивні елементи і системи життєза-
безпечення (тоді будь-які зміни, додавання 
або поліпшення таких систем уважатимуться 
ремонтом/поліпшенням будівлі у цілому), й як 
сукупність окремих об’єктів (власне будівля, 
ліфтове господарство, різні системи сигналі-
зації тощо) [4].

Матеріально-технічна база та фінан-
сові ресурси мають дуже велике значення у 
діяльності й управлінні виробничими підпри-
ємствами, проте в даній статті приділяється 
увага саме зазначеним вище ресурсам підпри-
ємства – будинкам та спорудам, а саме опти-
мізації ресурсів під час їх побудови. Загально-
відомо, що кожен матеріал для будівництва 
(дерево, бетон, цегла, граніт, піноблоки тощо) 
володіє певними визначеними якостями. 
Однією з них є теплопровідність, урахування 
якої допоможе менеджменту підприємства 
знизити в подальшій діяльності такої уста-
нови витрати (як постійні, так і змінні) на утри-
мання такої споруди.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теплопровідність як технічна характерис-
тика, звичайно, розглядається в літературі, 
проте здебільшого лише як розділ у структурі 
теплотехніки або тепломасообміну. Серед 
останніх видань варто відзначити праці 
колективу авторів за ред. Б.Х. Драганова 
«Основи теплотехніки і гідравліки» (2014 р.), 

Б.Х. Драганова та ін. «Теплотехніка» (2015 р.), 
Н.М. Гавалешко «Тепломасообмін» (2015 р.). 
У 2017 р. з’явився посібник «Теорія теплопро-
відності», в якому згруповано загальну інфор-
мацію щодо теплопровідності з використан-
ням математичних конструкцій (А.В. Гільчук, 
А.А. Халатов). 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. У цих працях зде-
більшого розглядається теплопровідність як 
явище, проте не приділяється увага впливу 
врахування теплопровідності матеріалів 
під час будівництва споруд для зменшення 
витрат на подальше їх утримання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження враху-
вання теплопровідності матеріалів для будів-
ництва під час управління підприємствами з 
метою зменшення витрат на утримання таких 
будівель у подальшому їх використанні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Теплопровідність розглядається 
як різновид простого теплообміну (передачі 
тепла) на рівні з конвекцією (рухом пові-
тря або іншого газу в порах матеріалу) та 
радіаційним чи променевим теплообміном. 
В останній ґрунтовній праці теплопровідність 
розглядається як «процес переносу теплоти 
структурними частинками речовини (нагрів 
ствола пушки, нагрів провідника, по якому 
тече струм)» [5, с. 7]. Водночас найбільш про-
сте та ґрунтовне визначення буде полягати 
у такому: «Теплопровідність – це фізичний 
процес, за якого теплова енергія передається 
від частини тіла, що має вищу температуру, 
до частини, що має меншу температуру» 
[6]. Простіше кажучи, теплопровідність – це 
здатність матеріалу проводити тепло. Тобто, 
потрапляючи в певне середовищу з відмін-
ною температурою, матеріал починає при-
ймати температуру цього середовища [7].

Інакше кажучи, енергія передається 
завдяки тепловому руху мікрочастинок без 
переносу речовини (наприклад, вікно (скло) і 
цегла (стіна) не будуть змінюватися місцями, 
буде змінюватися лише температура цих тіл). 
При цьому зрозуміло, що такий процес може 
відбуватися тільки між матеріалами, які пере-
бувають у контакті й, зрозуміло, мають різну 
температуру. Саме тому кажуть, що тепло-
провідність виникає внаслідок нерівномірного 
розподілу температур у середовищі. Отже, 
теплопровідність сприяє вирівнюванню тем-
ператури між різними взаємодіючими мате-
ріями (у нашому разі матеріалами), тобто 
процес теплообміну буде здійснюватися до 
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тих пір, поки температура обох матеріалів не 
стане однаковою. Найкращу теплопровідність 
мають тверді тіла, особливо метали. Рідини й 
гази мають низьку теплопровідність.

Навіщо ж узагалі враховувати особливі 
теплопровідності різних матеріалів для будів-
ництва під час управління підприємствами? 
Відповідь на поверхні. Загальновідомо, що 
одна справа – побудувати будівлю й зовсім 
інша – утримувати її (якщо ми розраховуємо 
на тривалий термін використання такого при-
міщення). У такому разі чим довший термін 
експлуатації, тим більшими будуть витрати на 
утримання (включаємо сюди також витрати 
на амортизацію, знос основних засобів уна-
слідок плину часу). А за неправильно підібра-

них будівельних матеріалів ще на стадії будів-
ництва, не враховуючи умови експлуатації 
приміщення (у тому числі кліматичні умови), 
внаслідок втрати тепла такі витрати на утри-
мання можуть зростати (наприклад, на уте-
плення, заміну комунікацій усередині примі-
щення, прискорений знос матеріалів тощо). 

Втрата тепла в будинку неминуча. Так, 
у будинку у зимовий період за допомогою 
опалювального обладнання підтримується 
оптимальна температура (20–25°C). Якщо 
температура на вулиці буде нижчою, тоді 
в разі відключення опалення все тепло з 
будівлі через певний час вийде на вулицю, і 
температура через це знизиться (влітку від-
бувається зворотна ситуація: для того щоб 

Рис. 1. Основні чинники, які впливають на теплопровідність
Джерело: складено автором на основі [8; 10]

 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ 

Пористість 
поверхні 

Визначає неоднорідність структури (наявність пір у структурі 
матеріалу порушує його однорідність). Під час проходження 
через матеріали такого роду велика частина теплової енергії 
зберігається (тобто процес охолодження під час пропуску 
тепла через такі матеріали незначний) – чим більший обсяг 
буде зайнятий повітряними порами, тим меншою буде 
теплопровідність матеріалу. 

 

Щільність 

За великих значень частки більш тісно взаємодіють одна з 
одною і більшою мірою сприяють передачі теплової енергії. 
Загалом значення теплопровідності матеріалу залежно від 
його щільності визначаються або на основі довідкових даних, 
або емпірично. 

 

Вологість 
Чим вище вологість, тим вище теплопровідність (під час 
намокання стінових конструкцій або утеплювача відбувається 
витіснення сухого повітря з пір і заміщення його краплями 
рідини або насиченим вологим повітрям). 

 

Структура пір 

Малий розмір пір і їх замкнутий характер сприяють зниженню 
швидкості теплового потоку. У разі використання матеріалів із 
великими сполученими порами на додаток до теплопровідності 
в процесі перенесення тепла братимуть участь процеси 
передачі тепла конвекцією (рухом повітря або іншого газу в 
порах матеріалу). 

 

Температура 

Вплив температури на теплопровідність матеріалу 
відбивається через формулу: λ = λ  * (1 + b * t), де λ  – 
коефіцієнт теплопровідності при температурі 0°С, Вт/м*°С; b – 
довідкова величина температурного коефіцієнта; t – 
температура. 
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знизити температуру в будівлі порівняно з 
вуличною доводиться використовувати охо-
лоджувачі, наприклад кондиціонери). Таким 
чином, тепловтрати в будинку є неминучими, 
вони відбуваються постійно, коли темпера-
тура зовні є меншою, ніж у приміщенні [8]. 
А от інтенсивність утрати тепла – це вели-
чина, на яку ми можемо впливати, тобто це 
змінна величина, яка залежить від безлічі 
чинників, у т. ч. від:

→ площі поверхонь, що беруть участь у 
теплообміні (вікна – втрата тепла від 5% до 
40%, двері – від 5% до 20%, підлога – від 
10% до 20%, дах – від 15% до 25%, стіни – 
від 15% до 35%);

→ показника теплопровідності будівельних 
матеріалів і окремих елементів будівлі (вікна, 
двері); 

→ різниці між температурами на вулиці й 
усередині будівлі тощо.

Таким чином, дійсно, більш раціональним 
буде інвестувати більше на початкових ста-
діях діяльності (тобто на етапі будівництва), 
щоб потім не переплачувати, ліквідовуючи 
наслідки нераціональних рішень або неви-
правданої економії.

Оскільки, як зазначалося вище, теплопро-
відність різних матеріалів різна, щоб позна-
чати теплову енергію був створений коефіці-
єнт теплопровідності (показує, яка кількість 
теплової енергії (кількість теплоти) прохо-
дить (втрачається) в одиницю часу (60 хви-
лин) через одиницю площі (метр товщини 
матеріалу)), який застосовується для буді-
вельних матеріалів. Тобто коефіцієнт тепло-

провідності – це кількісна характеристика 
теплопровідності будівельних матеріалів [8], 
яка залежить від структури і виду матері-
алу, його пористості (й характеру пор, їхньої 
структури), щільності, вологості, температури 
(рис. 1). Слід ураховувати також, що мате-
ріали одного й того самого походження, але 
різної структури мають різну теплопровідність 
(загалом теплопровідність будівельних мате-
ріалів визначають у лабораторіях за допо-
могою спеціальних приладів та установок, 
оскільки зміна вологості будівельних матеріа-
лів істотно позначається на рівні їхньої тепло-
провідності). 

Коефіцієнт теплопровідності також варто 
враховувати для створення кращої теплоізо-
ляції (стель, даху, підлоги тощо). Чим вище 
коефіцієнт теплопровідності, тим кращим 
буде теплообмін, а отже, і більшою інтен-
сивність утрати тепла. Водночас чим менше 
теплопровідність матеріалу, тим більше він 
придатний для будівництва житлових і опа-
лювальних приміщень (тим кращі теплоізо-
ляційні властивості матеріалу). Виходячи із 
цього, під час зведення будівель необхідно 
застосовувати матеріали з мінімальним зна-
ченням теплопровідності. Правильне зве-
дення будівель сприяє оптимальним кліма-
тичним умовам у приміщеннях.

Для наочного відображення інформації 
наведемо порівняльну характеристику різ-
них матеріалів для спорудження стель будівлі 
(табл. 1).

Так, наприклад, виходячи з даних табл. 1, 
найменшою теплопровідністю володіють 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика різних стінових матеріалів  

за ступенем зростання теплопровідності

Показник Газобетон Дерево Пінобетон Поризований 
блок

Керамзито-
бетон

Щілинна 
цегла

Коефіцієнт 
теплопровід-
ності, Вт/м*°С

0,08-0,14 0,14 0,14-0,22 0,18-0,28 0,4-0,8 0,5

Щільність, кг/м3 300-600 500 600-1000 400-100 850-1800 1400-1700
Міцність, кгс/см2 25-50 15-25 100-150 35-75 100-200
Водопогли-
нання, % маси 25 10-16 10-16 0 12-18

Морозостійкість, 
цикли від 50 від 35 100 від 50 100

Рекомендована 
товщина стіни, м 
(для середньої 
смуги)

від 0,4 від 0,5 від 0,6 від 0,6 від 1
(не менше 0,6) від 1,2

Джерело: складено автором на основі [7; 8]
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Рис. 2. Урахування властивостей утеплювачів під час їх вибору
Джерело: складено автором на основі [10]

 

ВРАХУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКРЕТНОГО УТЕПЛЮВАЧА 

Тепло-
провідність 

Від цього показника безпосередньо залежать якість проведеного 
утеплювального процесу, а також необхідна кількість матеріалу 
для забезпечення бажаного результату. 
Чим нижче теплопровідність, тим ефективніше (доцільніше) 
використання утеплювача. 

Волого-
поглинання 

Показник особливо важливий за  утеплення зовнішніх частин 
конструкції, на які може періодично впливати волога 
(наприклад, за утеплення фундаменту в ґрунтах із високими 
водами або підвищеним рівнем вмісту води в своїй структурі). 

 

Товщина 
Застосування тонких утеплювачів дає змогу  зберегти 
внутрішній простір приміщення, а також безпосередньо впливає 
на якість утеплення. 

 

Горючість 

Ця властивість матеріалів особливо важлива під час  
використання у разі зниження теплопровідної здатності 
наземних частин спорудження будівель. Якісна продукція 
відрізняється здатністю до самозагасання, не виділяє у разі 
запалення отруйних речовин. 

Термо-
стійкість 

 

Екологічність 

 

Звукоізоляція (додаткова властивість) У деяких ситуаціях дає змогу  
отримати високий рівень захисту приміщення від шуму, а також 
сторонніх звуків. 

Матеріал має витримувати критичні температури (наприклад, 
низькі температури за зовнішнього використання). 

Потрібно вдаватися до використання матеріалів безпечних для 
людини. Вимоги до цього чинника можуть змінюватися 
залежно від майбутнього призначення будівлі. 

Таблиця 2
Порівняльна таблиця коефіцієнтів теплопровідності  

різних стінових матеріалів (у вологому стані)

Стіновий матеріал Коефіцієнт теплопровідності  
(λ, Вт/(м*°С))

Дерев’яний брус (сосна і ялина) поперек волокон 0,18
Пінобетон і газобетон 0,26
Керамзитобетон 0,31
Дерев’яний брус (сосна і ялина) вздовж волокон 0,35
Цегла 0,52
Бетон 1,86

Джерело: складено автором на основі [7–9]
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Таблиця 3
Порівняльна характеристика популярних утеплювачів  

у контексті підвищення енергоефективності споруд
Матеріал 

утеплювача
Сутність та переваги 

застосування Суттєві недоліки

Мінеральна вата
(до цієї групи 

відносять пере-
важно базаль-
тову і скляну 

вату)

Виготовляється з природних 
матеріалів. Стійка до вогню, 

відрізняється екологічністю, має 
гарні паро- та звукоізоляційні 

властивості, низьку теплопровід-
ність. Невисока вартість.

Висока здатність вбирати вологу: 
неможливість протистояти впливу води 

скорочує можливості використання.
Тепло в приміщеннях вона зберігає 

трохи гірше спінених матеріалів.
Виділяє шкідливі для здоров'я пари 

фенолформальдегідних смол.

Ізолятори спі-
нені (передусім 
пінополістирол 

і пінопласт)
Абсолютно не бояться вологи.

Абсолютно не здатні пропускати крізь 
себе пари вологи (виникає так званий 

«ефект термоса»). Практично не затри-
мують сторонні шуми. Крім того, спінені 
ізолятори дуже люблять гризти миші і 

щури, роблячи в них ходи.

Пінопласт
Легкий матеріал із відмінними 

утеплювальними властивостями. 
Доступний, легко встановлю-

ється, вологостійкий.

Високий рівень займистості і виділення 
шкідливих речовин під час горіння 

(рекомендується використовувати в 
нежитлових приміщеннях).

Пеноплекс

Добре протистоїть волозі, висо-
ким температурам, вогню, 

гниттю, розкладанню. Відрізня-
ється відмінними показниками 

теплопровідності, простий у мон-
тажі і довговічний (можливість 

використання в місцях із макси-
мальними вимогами щодо здат-
ності матеріалу протистояти 

різним впливам середовища).

У складі присутній стирол, який навіть 
у невеликих кількостях здатний завдати 
шкоди здоров'ю людини (використову-
вати для утеплення житлових примі-

щень потрібно з великою обережністю).

Пенофол

Багатошаровий утеплювач при-
родного походження. Склада-

ється з поліетилену, попередньо 
спіненого перед виробництвом. 

Може мати різні показники порис-
тості і ширини. Часто поверхня 

пластини покривається фольгою 
для забезпечення відображення. 
Відрізняється легкістю, просто-
тою монтажу, високою енерго-
ефективністю, вологостійкістю, 

невеликою вагою.

Занадто м'який, тому не підходить під 
обробку штукатуркою або шпалерами. 

Дуже важко кріпиться за винятком 
пенофола типу С (із плівкою, що само-
клеїться). Для монтажу необхідно вико-
ристовувати спеціальні клеї. Прибивати 
його до поверхні недоцільно, оскільки 

при цьому погіршуються теплоізоляційні 
властивості матеріалу (часто викорис-

товують як додатковий шар, який 
буде передусім відбивати теплову 

енергію і захищати стіни від вологи).
Джерело: складено автором на основі [7; 10]

пористі стінові матеріали, такі як пінобетон, 
газобетон, а також дерево (залежно від типу). 
Водночас варто враховувати, що пориста 
структура характеризується швидким водо-
поглинанням: пори швидко насичуються 
вологою з навколишнього середовища і в 
результаті цього збільшується їх теплопровід-
ність (теплопровідність повітряних прошарків 
характеризується не коефіцієнтом теплопро-
відності, а термічним опором, у такому разі 
визначальними є процес конвекції, товщина і 
довжина повітряних прошарків).

Водночас коефіцієнти теплопровідності 
різних стінових матеріалів у вологому стані 

будуть відображати дещо іншу динаміку 
(табл. 2).

У такому разі, наприклад, бетон має най-
вищий показник теплопровідності, а отже, 
він має найгірші теплоізоляційні властивості. 
А от дерев’яний брус (розрізаний поперек 
волокон) забезпечує найліпші умови для збе-
рігання тепла (коефіцієнт теплопровідності 
найнижчий – 0,18 Вт/м*°С).

Ураховуючи виділений бюджет та при-
значення будівлі, що буде споруджуватися, 
є варіант вибору будівництва будівлі (або її 
певної частини) з матеріалу з низькою тепло-
провідністю та найдешевшим утеплювачем 
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(або, навпаки, якщо фінансування є ліміто-
ваним). Водночас під час вибору утеплювача 
також необхідно враховувати характеристики 
конкретного утеплювача (рис. 2).

Ураховуючи вищенаведену інформацію, 
представимо декілька прикладів характерис-
тик утеплювачів, які використовуються для 
підвищення енергоефективності під час побу-
дови будівель (табл. 3).

Варто знати, що вибір утеплювача є віль-
ним вибором замовника. Сьогодні відсутній 
єдиний нормативно-правовий акт, який регу-
лював би питання утеплення фасадів буді-
вель; здебільшого всі акти носять рекомен-
даційний характер та не надають інформації 
щодо технічних характеристик матеріалу, 
наприклад необхідної товщини за різних умов 
використання (впливу зовнішнього серед-
овища) тощо.

Висновки з цього дослідження. Нині у 
світі все більш актуальним стає питання енер-

гозбереження. І починати думати про це необ-
хідно ще на стартовому етапі подальшої діяль-
ності, тобто під час зведення будівлі (офісу, 
заводу чи житлового помешкання), коли пра-
вильно підібраний матеріал для будівництва 
залежно від мети та умов подальшого вико-
ристання приміщення знизить утрати тепла, у 
зв'язку з чим більше не потрібно буде «опалю-
вати вулицю». Якщо всі матеріали, викорис-
тані під час будівництва, володіють високими 
теплоізоляційними властивостями, мають 
низьку теплопровідність, то витрати на енер-
гоносії під час опалення приміщень будуть 
мінімальні. Завдяки цьому фінансові витрати 
на опалення у подальшій діяльності істотно 
знизяться. Така економія буде виправданою, 
оскільки дасть змогу незабаром повернути 
всі гроші, які були інвестовані в придбання 
необхідних будівельних матеріалів за рахунок 
зниження витрат, наприклад на утеплення, у 
майбутньому.
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Статтю присвячено висвітленню ролі ділового іміджу в процесі забезпечення конкурентоспроможності та 
конкурентних переваг торговельного підприємства. Розглянуто визначення, сутність ділового іміджу підпри-
ємства та чинники, що впливають на нього. Особливу увагу присвячено корпоративній соціальній відпові-
дальності як важливому чиннику ділового іміджу та конкурентоспроможності сучасного торговельного підпри-
ємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, діловий імідж, корпоративна соціальна 
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СПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена освещению роли делового имиджа в процессе обеспечения конкурентоспособности 
и конкурентных преимуществ торгового предприятия. Рассмотрены определение, сущность делового имид-
жа предприятия, факторы, влияющие на него. Особое внимание уделено корпоративной социальной от-
ветственности как важному фактору делового имиджа и конкурентоспособности современного предприятия.
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Bondarenko S.M., Holembivska V.V. THE ROLE OF BUSINESS IMAGE IN ENSURING COMPETITIVENESS 
OF TRADING ENTERPRISE

The article is devoted to highlighting the role of business image in the process of ensuring the competitiveness 
and competitive advantages of a trading company. The definition, the essence of the business image of the enter-
prise and the factors influencing it are considered. Particular attention is devoted to corporate social responsibility as 
an important factor in the business image and competitiveness of a modern commercial enterprise.

Keywords: competitiveness, competitive advantages, business image, corporate social responsibility, trade en-
terprise.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному глобалізованому ринку 
присутня величезна кількість торговельних 
організацій, які займаються оптовою та роз-
дрібною торгівлею. За умов жорсткої конкурен-
ції торговельним організаціям необхідно орієн-
туватися передусім на створення позитивної 
репутації, забезпечуючи при цьому задово-
лення потреб споживачів та економічну ефек-
тивність своєї діяльності.

Формування у споживачів позитивної 
думки про компанію є важливим завданням 
менеджерів усіх рівнів. Особливо це стосу-
ється торговельних організацій, оскільки вони 
безпосередньо комунікують із замовниками, 
клієнтами та споживачами. Як показує досвід, 

якщо людина сформувала власну думку про 
певне явище чи предмет, то переконати її в 
протилежному досить складно, тому дослі-
дження значення ділового іміджу для конку-
рентоспроможності торговельного підприєм-
ства та шляхів його підвищення є актуальним 
і важливим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивчення важливих аспектів іміджу 
досить повно здійснено вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками. Питання ство-
рення, підтримки та посилення позитивного 
ділового іміджу широко висвітлено в роботах 
вітчизняних і зарубіжних учених: Л. Браун, 
Б. Джи, Є. Діденка, Ю. Падафет, Г. Почеп-
цова, О. Скориніної, А. Старостіної, Т. Хому-
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ленко та ін. Формуванню ділового іміджу 
підприємства присвячено роботи [1; 5; 8; 14; 
16,]. У працях [3; 4; 6; 7; 9; 15] розглянуто 
питання конкуренції, конкурентоспромож-
ності та конкурентних переваг підприємства. 
Забезпечення конкурентних переваг вима-
гає застосування стратегічного підходу для 
визначення перспектив розвитку підприєм-
ства, впровадження якого розкрито в роботі 
[10]. Питанням корпоративної соціальної 
відповідальності підприємства присвячено 
праці [2; 12; 13; 17].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Більшість вищенаве-
дених робіт присвячена конкурентоспромож-
ності у цілому, і в них не виділено діловий 
імідж як його вагомий чинник, тому потрібні 
більш глибокі дослідження у цьому напрямі. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є визначення 
ролі ділового іміджу у забезпеченні конкурен-
тоспроможності торговельного підприємства 
та визначення впливу корпоративної соці-
альної відповідальності на діловий імідж та 
конкурентоспроможність торговельного під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для дослідження ділового іміджу як 
чинника забезпечення та підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємства слід 
передусім визначити сутність цього поняття. 
Діловий імідж підприємства – це враження, 
яке фірма справляє на споживачів, що фіксу-
ється у їхній свідомості у вигляді більш-менш 
розгорнутих емоційно забарвлених думок 
або суджень про неї. Оскільки імідж підпри-
ємства формується у свідомості споживачів, 
які вибирають товар або послугу з найбільш 
конкурентоспроможними характеристиками, 
він може розглядатися як основа підвищення 
конкурентоспроможності [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства – 
здатність підприємства створювати, виробляти 
і продавати товари та послуги, цінові й нецінові 
якості яких привабливіші, ніж у конкурентів [11]. 

Діловий імідж має вирішальний вплив на 
вибір споживачем виробів певного виробника. 
Зрозуміло, що те підприємство, яке має більш 
високий рівень позитивного ділового іміджу, 
за інших рівних умов та якісних властивостей 
товару має більшу вірогідність вибору спожи-
вачем саме його пропозиції.

Позитивний імідж торговельної організації 
залежить від таких чинників, як: якість та без-
печність її пропозиції та висока якість обслу-
говування; справедливі ціни; корпоративна 
культура організації; фірмовий стиль; про-
грама лояльності для споживачів; розвиток 
персоналу; взаємодія з органами державної 
влади та місцевого самоврядування; спон-
сорство, меценатство та ін. (рис. 1).

Нині у забезпеченні конкурентоспромож-
ності продукції та підприємств переважними 
є нецінові чинники, до яких належить і діло-
вий імідж. Системний аналіз сукупності кон-
курентоутворюючих чинників дає змогу виді-
лити ті з них, вплив яких має вирішальний 
характер. Чинники, які безпосередньо впли-
вають на конкурентоспроможність виробу та 
виробника, є чинниками першого порядку. 
Це насамперед якість та ціна виробу. Вони 
завершують багатоярусну піраміду, акуму-
люючи численні чинники непрямого впливу 
на конкурентоспроможність, тобто чинники 
другого, третього й усіх подальших порядків. 
У міру відхилення від верхівки піраміди вплив 
чинників послаблюється, а взаємозв'язки 
стають більш складними й різноманітними. 
У сучасних умовах великого значення набули 
такі чинники, як маркетинговий та комерцій-
ний складники споживчої вартості виробу, 
наприклад фірмова марка, реклама, сервісне 

Рис. 1. Чинники, які формують позитивний імідж торговельного підприємства
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обслуговування, система продажу тощо. Важ-
ливим для споживача є також своєчасність 
виробництва та збуту виробу на ринку.

Системний підхід до формування конку-
рентоспроможності виробу дає змогу виді-
лити основні конкурентоутворюючі чинники 
безвідносно до специфіки окремих товарних 
ринків, залишаючи без уваги вплив реальних 
обставин під час виробництва та реалізації 
продукції. Враховуючи це, чинники першого 
порядку доповнимо специфічними чинниками, 
які впливають на конкурентоспроможність як 
через основні фактори першого порядку, так 
і безпосередньо через низку умов. До таких 
чинників віднесемо імідж фірми-виробника та 
співвідношення попиту і пропозиції на ринку 
[3]. Таким чином, позитивний імідж компанії 
належить до конкурентних переваг підприєм-
ства високого порядку, які важко досягаються 
конкурентами.

Для формування позитивного ділового імі-
джу на торговельних підприємствах широко 
застосовуються маркетингові технології та 
технології зв’язків із громадськістю. Маркетинг 
на кожному сучасному підприємстві відіграє 
важливу роль, оскільки саме він формує імідж 
підприємства як надійного постачальника 
продукції. Маркетингові технології дадуть 
змогу виокремити найбільш привабливі риси 
компанії та її продукції, підкреслити позитивні 
моменти її діяльності та згладити негативні. 
Для підвищення ділового іміджу доцільно 
регулярно проводити рекламні кампанії з 
метою підвищення пізнаваності підприємства 
на ринку. 

Одним із вагомих сучасних чинників 
формування ділового іміджу торговель-
ного підприємства поряд з якістю продукції, 
що продається, справедливими цінами та 
обов’язковістю у виконанні ділових зобов’я-
зань, є корпоративна соціальна відповідаль-
ність. Під корпоративною соціальною від-
повідальністю розуміють ведення бізнесу 
з урахуванням потреб власного персоналу, 
місцевих громад та навколишнього природ-
ного середовища. Ознаками відповідальної 
поведінки компанії як на вітчизняному, так і 
на світовому ринку є інтеграція соціальних 
та екологічних аспектів у щоденну комер-
ційну діяльність підприємства та їх вза-
ємодія із заінтересованими сторонами на 
добровільній основі.

Корпоративна соціальна відповідаль-
ність є показником соціальної орієнтованості 
компанії, її турботи не тільки про фінансові 
результати а й про навколишнє природнє 

середовище, розвиток та забезпечення прав 
людини, підтримку громад, захист соціально 
незахищених верств населення та ін. 

Корпоративна соціальна відповідальність 
торговельного підприємства проявляється на 
різних рівнях. 

1) Ділова практика щодо власного персо-
налу. Напрями цієї сфери: 

– оплата праці – забезпечення гідної заро-
бітної плати, програми підвищення заробітної 
плати, виплата заробітної плати без затримок; 

– допомога в критичних ситуаціях (у разі 
захворювання, звільнення, у результаті ско-
рочення штатів); 

– розвиток та навчання персоналу; 
– мотивація персоналу – додаткове 

медичне страхування, соціальні пільги; 
– належні умови праці (безпека та охорона 

праці, інфраструктура місця праці); 
– гідне ставлення до працівників (повага до 

особистості, відсутність расової, релігійної, 
політичної чи тендерної дискримінації під час 
прийняття на роботу). 

2) Впровадження чесних ділових стосунків 
на ринку. 

– відповідальність перед інвесторами – 
інформаційна відкритість компанії, належна 
система корпоративного управління, недо-
пущення маніпулювання інвестиціями, спра-
ведливий розподіл прибутків, уникнення кон-
флікту інтересів, хабарництва і внутрішніх 
торговельних операцій; 

– відповідальність перед конкурен-
тами – дотримання конкурентного законодав-
ства, запобігання таємним угодам на ринках, 
дотримання принципів добросовісної конку-
ренції, етичне ведення бізнесу; 

– відповідальність перед бізнес-партне-
рами – етична поведінка відносно постачаль-
ників, клієнтів, належна логістика, безпечні 
умови збуту товарів; 

– відповідальність перед споживачами – прі-
оритетність потреб споживачів, етичний мар-
кетинг, безпечність товарів. 

3) Розбудова позитивних відносин підпри-
ємства з громадою. 

– відповідальне ставлення бізнесу до сто-
сунків із регіональною місцевою громадою – 
дотримання чинного законодавства, вчасна 
сплата податків, уникнення хабарництва у 
відносинах із державними службовцями, від-
критість та прозорість у відносинах із владою 
та в лобістській діяльності; 

– підтримка незахищених верств насе-
лення – матерів, дітей-сиріт, безробітних, пен-
сіонерів, інвалідів; 
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– співпраця з неурядовими організаціями 
та участь у соціально важливих проектах, 
меценатство, спонсорство; 

– відносини з населенням, дотримання міс-
цевих традицій та звичаїв; 

– збереження та розвиток житлово-кому-
нального господарства, об’єктів культурно-
історичного та релігійного призначення. 

4) Заходи корпоративної соціальної відпо-
відальності, що стосуються навколишнього 
середовища: 

– збереження природних ресурсів; 
– упровадження енергозберігаючих техно-

логій; 
– дотримання принципів «зеленого офісу»; 
– уникнення несприятливого впливу фірми 

на навколишнє середовище; 
– дотримання екологічних стандартів та ін. 

Зусилля зі створення позитивного іміджу під-
приємства однозначно приносять прибуток. Світ 
давно розглядає програми зі створення позитив-
ного іміджу не як витрати, а як інвестиції. А інвес-
тиції приносять прибуток і окупаються. Виграші 
від створення позитивного іміджу лежать у дов-
гостроковій перспективі. Результати цілеспря-
мованої роботи зі створення позитивного іміджу 
торговельного підприємства наведено на рис. 2. 

Висновки з цього дослідження. Сьогодні 
роль ділового іміджу у забезпеченні конкурен-
тоспроможності торговельного підприємства є 
дуже важливою. На діловий імідж та конкурен-
тоспроможність підприємства значною мірою 
впливає корпоративна соціальна відповідаль-
ність, яка включає у себе відповідальність перед 
споживачами, персоналом, партнерами, грома-
дами, навколишнім природнім середовищем. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для сучасного історичного етапу 
еволюції економічної сфери буття, що охо-
плює минуле та початок ХХІ сторіччя, 
характерний процес виникнення нових та 
широкої диференціації видів суб’єктів госпо-
дарювання. Зокрема, в науковій економічній 
літературі виділяють такі нові організаційні 
господарські структури, як корпорація, трест, 
концерн, транснаціональна корпорація, хол-
динг, фінансово-промислова та промислово-
фінансова групи, картель, синдикат, пул, 
консорціум, кластер, стратегічний альянс, 
віртуальна корпорація. Поряд з тим, що біль-
шість як закордонних, так і вітчизняних нау-
ковців одностайна в оцінюванні об’єктивного 
існування конкретних форм відповідних еко-

номічних явищ, щодо визначення їх сутності 
та змісту, виражених системно як у формі 
видових, так і у формі родових понять, їх 
позиції принципово різняться. На підставі 
цього можна зробити висновок, що стосовно 
господарюючих організаційних структур нині 
в економічній науці отримані однозначні кін-
цеві результати на рівні емпіричного дослі-
дження у формі наукового факту. Водночас на 
рівні теоретичного дослідження стосовно цих 
явищ відповідна форма наукового знання не 
набула завершеної форми, а саме розвинутої 
теорії, а має лише концептуальний характер, 
а саме сукупність альтернативних наукових 
гіпотез. Зокрема, можна виділити такі осно-
вні теоретичні концепції сучасних господарю-
ючих організаційних структур, як інтегровані 
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корпоративні структури (корпоративні струк-
тури, корпоративні об’єднання, корпорації, 
корпоративні утворення), інтегровані підпри-
ємницькі структури (інтегровані бізнес-струк-
тури, підприємницькі структури), об’єднання 
підприємств. За таких обставин виникає 
нагальна потреба проведення теоретичного 
аналізу відповідних положень окремо кожної 
із зазначених концепцій щодо оцінювання як 
повноти, так й істинності наукового знання, 
отриманого їх розробниками. Об’єктом статті 
є концепція інтегрованих корпоративних 
структур, у межах якої вперше науковці поста-
вили та спробували теоретично розв’язати 
проблему появи нових організаційних госпо-
дарських структур у сучасній економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До провідних розробників концепції інтегро-
ваних корпоративних структур як з точки зору 
масштабу, так і щодо глибини дослідження 
проблеми виникнення нових господарюю-
чих структур можна віднести О. Тоффлера, 
А. Томсона, Р.Р. Багалій, Л.С. Головкіну, 
С.С. Кузьміна, А.С. Кушнерук, Ю.М. Уманціва, 
Л.І. Федулову, Ю.О. Юхновську, Ю.В. Якутіна. 
Акценти у вивченні зазначеної проблеми роз-
ставлені на такі питання, як розкриття сутності 
окремих конкретних видових форм нових гос-
подарських структур, а також їх класифіка-
ція; встановлення процесів, які забезпечують 
виникнення відповідних структур; визначення 
на більш високому рівні абстрагування кате-
горії явища, до обсягу якої категорії конкрет-
них форм згаданих структур можна включити. 
Таким чином, можна констатувати, що дослі-
дження концепції здійснювалося в межах 
лише першої рефлексії, а отже, є методоло-
гічно неповним.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За вищезазначених 
обставин немає достатніх підстав вважати, 
що сукупність положень концепції інтегрова-
них корпоративних структур досягла рівня та 
форми теоретичного наукового знання, що, 
відповідно, ставить під сумнів їх онтологічну, 
аксіологічну та праксеологічну цінність. Оці-
нювання якості напрацьованих у межах зга-
даної концепції відповідного знання, а отже, 
встановлення його наукової природи й істин-
ності, зокрема порівняно з альтернативними 
концепціями, потребує проведення дослі-
дження на рівні другої рефлексії.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження є 
встановлення за результатами проведеного 
теоретичного аналізу наявності у змісті сукуп-

ності положень концепції інтегрованих корпо-
ративних структур нових елементів наукового 
знання, отриманих її розробниками, а також 
виявлення допущених ними методологіч-
них та онтологічних хиб і логічних помилок. 
Згідно із загальновизнаними методологіч-
ними вимогами до проведення теоретичного 
дослідження отримані наукові результати в 
межах зазначених концепцій оцінювалися з 
точки зору визначення буття явища як пред-
мета, тобто певної економічної субстанції, а 
саме її сутності та змісту, а також форми її 
прояву; процесу, тобто обставин його виник-
нення та механізму функціонування; відносин 
із зовнішнім середовищем, тобто його місця у 
системі більш високого рівня. При цьому вико-
ристано такі засоби проведення наукового 
дослідження, як порівняльний аналіз, істо-
ричний аналіз, факторний аналіз, системний 
аналіз, категоріальний аналіз, узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз наукових джерел [1–9] дає 
змогу чином систематизувати основні теоре-
тичні положення концепції інтегрованих кор-
поративних структур, які розкривають поняття 
зазначеного економічного явища.

1) Щодо відповідного явища як предмета 
інтегровані корпоративні структури визна-
чають як певний вид складних економічних 
систем мікрорівня, що здійснюють господар-
ську діяльність; економічний простір їх госпо-
дарської діяльності охоплює як окремі мезо-, 
макро-, так і мегаекономічні системи; мотиви 
діяльності цих господарських структур визна-
чаються спільним характером соціально-еко-
номічних цілей суб’єктів економічних відносин, 
які входять до їх складу; базовим елементом 
у складі цієї економічної системи, що, власне, 
ініціює їх утворення, є корпорація, яка вод-
ночас визначається як одна з видових форм 
інтегрованих корпоративних структур; форми 
прояву інтегрованих корпоративних структур 
є неоднорідними та різноманітними.

2) Щодо відповідного явища як процесу 
інтегровані корпоративні структури як явище 
господарського буття виникають на ниніш-
ньому історичному етапі перманентного 
процесу трансформаційних змін економіки, 
сучасний тип якої визначається науковцями, 
що належать до прихильників цієї концепції, 
як корпоративна економіка; обставини, що 
зумовили появу відповідних господарських 
організаційних структур, пов’язані з інтернаці-
оналізацією (глобалізацією) економічного про-
стору, загостренням конкурентної боротьби 
між суб’єктами господарювання, що обумов-
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Таблиця 1
Визначення поняття «інтегровані корпоративні структури»

№ Зміст поняття
1 Сукупність окремих одиниць господарюючої системи, де кожна складова може функціо-

нувати завдяки взаємодії з іншими елементами і є внутрішньою організацією, що розви-
вається за власними законами і набуває свого змісту в інтеграції за виробничо-техноло-
гічними та фінансовими зв’язками з прагненням досягнути єдиної мети, беручи участь 
у капіталі одне одного чи діючи взаємним чином у фінансовій та виробничій сфері, а 
також маючи єдиний координаційний центр (головну чи керуючу компанію) [3, с. 19].

2 Російський учений Ю.В. Якутін пропонує називати інтегрованою корпоративною струк-
турою групу самостійних підприємств (у юридичному або господарському розумінні), які 
ведуть спільну діяльність на засадах консолідації активів для досягнення спільних цілей 
[6, с. 66].

3 Загальна економічна система, що володіє істотним потенціалом внутрішньої структури-
зації, результатами якої стають субординовані системні утворення різного призначення, 
а саме продуктові, інвестиційні, маркетингові, інформаційні, інноваційні [7, с. 41].

4 Будь-яке акціонерне товариство або інші форми корпоративних утворень, які можуть 
складатися з різних суб’єктів та не мають єдиних стандартів внутрішнього управління 
[8, с. 126].

лене розширенням масштабів економічної 
сфери буття, зокрема внаслідок збільшення 
кількості підприємств, зокрема великих за роз-
міром; виникнення зазначеного економічного 
явища зумовлене дією такого виду загально-
еволюційного процесу відтворення суспіль-
ного виробництва, як інтеграція, що у цьому 
разі здійснюється на мікроекономічному рівні; 
внутрішній тип господарського механізму, 
що забезпечує утворення та функціонування 
інтегрованих корпоративних структур, визна-
чається неоднозначно, а саме як ієрархічний, 
ринковий, координаційний механізми.

3) Щодо відповідного явища як відносин із 
зовнішнім середовищем існує тісний поліфо-
нічний взаємозв’язок, а отже, вплив з боку не 
тільки економічної, але й інших сфер суспіль-
ного буття (соціальної, політичної, екологічної 
тощо) на функціонування інтегрованих корпо-
ративних структур; зміна просторових форм 
ведення конкурентної боротьби з локальних 
детермінованих на глобальну; комплексний 
характер стихійного господарського меха-
нізму, що забезпечує функціонування інтегро-
ваних корпоративних структур у зовнішньому 
середовищі, до складу якого входять як рин-
ковий, так і трансринкові суспільні механізми.

У визначені поняття «інтегровані корпора-
тивні структури» серед дослідників, що є при-
хильниками першої з альтернативних концеп-
цій сучасних господарюючих організаційних 
структур, спостерігаються певні розбіжності 
щодо його тлумачення. До найбільш змістов-
них дефініцій зазначеного поняття, що зустрі-
чаються в науковій економічній літературі, 
можна віднести ті, які представлені в табл. 1.

Визначення поняття є кінцевим результа-
том наукового дослідження певного явища 
будь-якої сфери буття та водночас почат-
ковим етапом аналізу системи теоретичних 
положень у формі наукової концепції або тео-
рії, що розкриває його зміст і визначає обсяг.

Насамперед слід зазначити, що хоча наве-
дені приклади дефініції поняття «інтегро-
вані корпоративні структури» мають спільні 
ознаки, проте внаслідок певних відмінностей 
їх слід відносити до різних видових форм 
визначення поняття явища більш високого 
рівня абстрагування.

Першу та другу дефініції можна класифіку-
вати за родовою формою як явне, а за видо-
вою – генетичне визначення. Сутнісною істот-
ною ознакою визначено спосіб походження 
(ґенези) явища, а саме процес інтеграції, 
інакше консолідації, що охоплює окремих 
господарюючих суб’єктів. Третю та четверту 
дефініції слід класифікувати як неявне аксі-
оматичне визначення, основною істотною 
ознакою якого є специфічна система управ-
ління або координації суб’єктів, що беруть 
участь у формуванні інтегрованої корпора-
тивної структури.

Як видно з представлених варіантів сут-
нісних істотних ознак, які покладені в основу 
відповідних дефініцій інтегрованої корпора-
тивної структури, зазначені видові форми 
визначення відповідають лише одній з вимог 
логічної процедури визначеності поняття, та 
й і то частково, а саме реальному виокрем-
ленню явища. У наведених варіантах не зна-
йшло відображення місце відповідного явища 
в межах мікроекономічного рівня господар-
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ської сфери буття, а також його взаємозв’язку 
з іншими явищами. Дотримання цих вимог 
потребує застосування дефініції іншої видо-
вої форми визначення явища, а саме атри-
бутивно-реляційної, тобто через найближчий 
рід і видову ознаку. Крім того, під час форму-
вання представлених вище варіантів дефініції 
«інтегрована корпоративна структура» були 
також порушені логічні правила процедури 
визначення понять, зокрема правило співмір-
ності дефініції, що спричинило помилку надто 
широкого визначення, тобто до необґрунто-
ваного розширення обсягу поняття явища; 
у четвертому варіанті дефініції – правило 
«зачарованого кола», що спричинило таку 
логічну помилку, як тавтологія.

Недоліки визначення поняття «інтегровані 
корпоративні структури» пов’язані не тільки 
з недотриманням і порушенням відповідних 
вимог та правил логічної процедури визна-
чення поняття явища, але й з тим, що непо-
вністю досліджено та розкрито зміст цього 
поняття.

Щодо розкриття змісту зазначеного поняття, 
то можна виділити дві позиції серед науков-
ців: 1) зміст поняття «інтегровані корпоративні 
структури» визначається змістом поняття 
їх видової форми «корпорація» [5; 7; 8]; 
2) поняття «інтегровані корпоративні струк-
тури» має власний зміст унаслідок того, що 
його видова форма належить до групи понять 
загального типу [3; 6].

У науковій економічній літературі зустріча-
ється декілька варіантів визначення та гру-
пування характерних ознак, які розкривають 
зміст досліджуваного явища (табл. 2).

Як видно з наведених даних, варіанти 
визначення змісту досліджуваного явища від-
різняються один від одного перш за все за 
кількістю встановлених характерних ознак. На 
відміну від третього, у перших двох варіантах 
представлені лише істотні ознаки. Крім того, у 
переліку зазначених ознак є такі, що можуть 
бути притаманними не тільки корпорації, але 
й іншим видовим формам як підприємства, а 
також ознаки організаційних структур підпри-
ємництва (для першого варіанта у п. п. 1–3, 5, 
7; для другого – у п. п. 2, 5–8); ознаки, які не 
мають економічного смислу або є тавтологіч-
ними визначеннями (для першого варіанта у 
п. п. 1, 8, 10; для другого – у п. п. 1, 4).

Більш-менш повним і науково обґрунто-
ваним слід визнати визначення змісту корпо-
рації, а отже, й інтегрованих корпоративних 
структур, яке представлене в третьому варі-
анті. Зокрема, до загальної ознаки віднесене 

положення про те, що корпорація є видовою 
формою підприємства, а істотних ознак – 
положення, що стосуються відносин власності 
й управління її господарською діяльністю. 
Водночас слід відзначити, що основним тео-
ретичним недоліком проаналізованих варі-
антів розкриття змісту поняття «інтегровані 
корпоративні структури» є смислова невідпо-
відність між сутністю зазначеного явища, що 
знайшла відображення в усіх варіантах дефі-
ніцій, та його змістом, унаслідок чого поняття 
«корпорація» та «інтегровані корпоративні 
структури» постають як загальні та тотожні.

Друга позиція, яка є альтернативною щодо 
розглянутої, передбачає наявність власного 
змісту в понятті «інтегровані корпоративні 
структури». Хоча цієї позиції дотримується 
чимала кількість вітчизняних і закордонних 
учених, системно цю проблему досліджено 
російським ученим Ю.В. Якутіним. Відповідні 
результати представлено в табл. 3.

Порівняльний аналіз представлених у 
табл. 3 характерних ознак свідчить про те, 
що другій позиції також притаманне проти-
річчя у взаємовідношенні понять «корпора-
ція» та «інтегровані корпоративні структури». 
Зокрема, визначальною основою положення, 
що інтегрована корпоративна структура – це 
окремий суб’єкт господарської діяльності, 
є такі характерні ознаки, які притаманні як 
поняттю «корпорація», так і поняттю «інте-
гровані корпоративні структури». Зокрема, 
визначальною основою положення, що інте-
грована корпоративна структура – це окре-
мий суб’єкт господарської діяльності, є такі 
характерні ознаки, які представлені у п. п. 1, 
3, 6. Водночас на підставі характерних ознак, 
представлених у п. п. 2, 4, 5, можна зробити 
висновок про тотожність зазначених понять.

Завершальним етапом аналізу концепції 
інтегрованих корпоративних структур на пер-
шій стадії дослідження цього явища як пред-
мета є класифікація його видових форм, що 
включає такі структури, як корпорація, трест, 
концерн, конгломерат, транснаціональна кор-
порація, картель, синдикат, пул, асоціація, 
консорціум, холдинг, фінансово-промислова 
група, стратегічний альянс, мережева орга-
нізація. Результати порівняльного та катего-
ріального аналізу підходів у межах варіанта 
розглянутої концепції господарюючих орга-
нізаційних структур дають змогу зробити 
висновок, що, попри формальні та смислові 
відмінності у позиціях науковців щодо визна-
чення сутності та змісту відповідного явища, 
у групуванні його видових форм між дослід-
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Таблиця 2
Характерні ознаки корпорації

№ Варіанти
Перший [5, с. 19] Другий [8, с. 126–127] Третій [7, с. 40]

1 Створення на основі об’єд-
нання капіталів і, як наслідок, 
забезпечення централізації 
капіталу.

Володіння власністю 
(акціонерною або майно-
вою).

Юридична самостійність 
компанії стосовно її власни-
ків, елементом якої є обме-
жена відповідальність.

2 Наявність системи управління, 
яка забезпечується дивізі-
ональною організаційною 
структурою.

Наявність статусу юри-
дичної особи, що дає 
право виступати учасни-
ком цивільного процесу.

Колективна власність, що 
припускає наявність частко-
вої власності.

3 Наявність штату професійних 
менеджерів.

Правова обмеженість 
відповідальності учасника 
за зобов’язаннями корпо-
рації.

Відділення власників від 
управління.

4 Відокремлення управління від 
власності.

Відособленість та неза-
лежність від інших 
суб’єктів, що приводить 
до індивідуалізації та 
ідентифікації в зовніш-
ньому оточенні.

5 Централізація управління. Самостійність юридичної 
особи в ухваленні рішень.

6 Наявність широкого кола 
акціонерів, обмеження відпо-
відальності учасників акціо-
нерного товариства в межах 
вартості акцій, які належать 
акціонерам; можливість виходу 
акціонерів із товариства.

Наявність власних інтер-
есів, які можуть не спів-
падати з інтересами 
учасників (власників, 
менеджерів, працівників).

7 Розвиненість організацій-
ної структури з підвищеною 
можливістю диверсифікації 
та широким діапазоном видів 
діяльності (наявність страте-
гічних зон господарювання).

Комерційний характер 
діяльності.

8 Наявність системи корпора-
тивного управління.

Об’єднання учасників 
через розподіл та узго-
дження інтересів за допо-
могою вищого органу на 
основі майнового контр-
олю або договору.

9 Можливість вільного перемі-
щення акцій (купівля- продаж 
через фондовий ринок тощо).

10 Прозорість та відкритість 
діяльності корпорації.

11 Соціальна відповідальність.

никами немає принципових і значних розбіж-
ностей. Останнє свідчить про те, що під час 
розроблення концепції інтегрованих корпо-
ративних структур науковцями застосовані 
засоби формування теоретичних положень 
з арсеналу символічної логіки, зокрема така 
форма традуктивного, а отже, найпростішого 
типу умовиводу, як аналогія; такий засіб вста-
новлення системного взаємозв’язку між істот-

ними ознаками явища, як компіляція. Все 
вищезазначене дає підстави зробити висно-
вок про недостатній рівень методологічного 
забезпечення проведення наукового дослі-
дження відповідного явища. Підсумовуючи 
результати дослідження класифікації інте-
грованих корпоративних структур, зробимо 
висновок, що у відповідній концепції до видо-
вих форм зазначених структур не можна від-
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нести жодну з розглянутих, включаючи кор-
порацію, трест, концерн і транснаціональну 
корпорацію. При цьому слід наголосити на 
тому, що поняття перерахованих форм необ-
хідно класифікувати як порівнювані несумісні, 
але які знаходяться у відношенні підпорядку-
вання до поняття «корпорація».

Проаналізувавши явище інтегрованих кор-
поративних структур як предмета, вважаємо, 
що необхідно, дотримуючись методологічних 
вимог, перейти до наступного етапу, а саме 
дослідження його як процесу. Зі складного 
поняття зазначеного явища видно, що фор-
мування корпоративних структур забезпечує 
процес інтеграції. Водночас необхідно відзна-
чити еклектичний характер тлумачення при-
хильниками концепції інтегрованих корпора-
тивних структур економічної природи цього 
процесу. Зазначена особливість є однією з 
основних причин хибності вищерозглянутих 
теоретичних положень щодо сутності, змісту 
та класифікації форм інтегрованих корпо-
ративних структур як предмета наукового 
дослідження. Аналіз економічної літератури 
дає підстави стверджувати, що більшість 
науковців взагалі не включає це питання до 
проблемної сфери власних досліджень, вва-
жаючи що зміст зазначеного процесу розкри-
вається смислом відповідного терміна. Так, у 
своїх працях автори наголошують на тому, що 
слово «інтеграція» походить від латинського 
“integrum” і перекладається українською 
мовою як «ціле». Відповідно, його смисл вже 
як терміна «інтеграція» тлумачиться як про-
цес поєднання частин у ціле. Але в наведе-
ному значенні цей термін можна використову-

вати лише як філософську (загальнонаукову) 
категорію: 1) у формі абстрактного загального 
поняття, що характеризує буття загалом; 2) 
для формування на її основі конкретних оди-
ничних понять, що характеризують його окремі 
сфери. Зокрема, стосовно такого об’єкта еко-
номічної сфери буття, як інтегровані корпора-
тивні структури, процес інтеграції необхідно 
розглядати в контексті організаційних відносин 
між суб’єктами, які утворюють кожну із зазна-
чених структур. При цьому у статусі цілого 
слід ідентифікувати будь-яку форму інтегро-
ваних корпоративних структур, а частин – від-
повідних суб’єктів. Але проблему розкриття 
змісту процесу інтеграції, завдяки якому 
виникають інтегровані корпоративні струк-
тури, на цьому етапі дослідження не можна 
вважати завершеною. Потребують подаль-
шого вивчення такі питання: 1) як тлумачити 
зміст поняття «ціле» стосовно інтегрованих 
корпоративних структур; 2) яких суб’єктів, що 
беруть участь у процесі формування зазначе-
них структур, необхідно ідентифікувати через 
поняття «частина цілого». У вирішені пер-
шого питання доцільно спиратися на поло-
ження теорії систем, зокрема ті, що пов’язані 
з виділенням двох типів систем, а саме ціліс-
ної і сумативної. Загальною ознакою, яка їх 
об’єднує, є те, що обидві є сукупністю окре-
мих елементів (частин). Суттєва відмінність 
між ними полягає в наявності у першої з них 
такої істотної ознаки, як системна субордина-
ція, яка передбачає організацію її внутрішньої 
структури за ієрархічним принципом і функ-
ціональну підпорядкованість її елементів 
меті функціонування цієї системи. У системі 

Таблиця 3
Характерні ознаки інтегрованих корпоративних структур

№ Найменування характерних ознак
1 Широкий спектр видів діяльності, що здійснюються різними юридичними особами й 

потребують узгодження відповідно до цільових настанов учасників об’єднання.
2 Переплетення економічних інтересів різних корпоративних структур, організаційне вио-

кремлення спеціалізованої функції корпоративного управління, що є необхідною внаслі-
док зростання масштабів і складності проблем узгодження та координації видів і напря-
мів діяльності.

3 Гнучкість і рухливість складу корпоративних структур, а також ступеня, глибини і харак-
теру зв’язків між учасниками.

4 Орієнтація учасників інтеграційної взаємодії на досягнення синергетичного ефекту як 
гаранта доцільності участі кожного у спільній діяльності.

5 Складність корпоративного управління, обумовлена необхідністю обліку, узгодження й 
реалізації часто суперечливих інтересів корпоративної структури, а також непрозорістю 
відносин менеджерів і власників.

6 Наявність у складі корпоративних структур поряд із материнськими компаніями інших 
«центрів прибутку», що суттєво впливають на процеси й результати корпоративної вза-
ємодії.
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сумативного типу внутрішню структуру, що 
обумовлена специфікою взаємозв’язку між її 
елементами, необхідно визначити, на нашу 
думку, як співпорядковану. Водночас для 
цього типу характерна функціональна підпо-
рядкованість цілей функціонування системи 
цілям функціонування її елементів. Як наслі-
док, зазначені характерні ознаки забезпечу-
ють таку сутнісну ознаку для систем першого 
типу, як цілісність; другого – сумативність. За 
таких обставин можна зробити висновок, що 
процес інтеграції як формоутворюючий має 
відношення лише до систем цілісного типу, 
тоді як для систем протилежного типу зазна-
чені функції повинні виконувати процеси іншої 
природи, а отже, й виду. Водночас на підставі 
розглянутих окремих положень теорії систем, 
а також результатів аналізу теоретичної та 
логічної обґрунтованості класифікації інте-
грованих корпоративних структур можна зро-
бити ще один висновок про те, що відповідні 
видові форми різняться за типом системи, де 
одна частина має ознаки системи цілісного 
типу, а інша – сумативного. Зокрема, до сис-
теми цілісного типу слід віднести такі видові 
форми, як корпорація, трест, концерн, транс-
національна корпорація.

Окрім розглянутого домінуючого підходу, 
де сутність процесу інтеграції виводиться із 
смислу відповідного терміна, серед прихиль-
ників концепції інтегрованих корпоративних 
структур спостерігаються поодинокі спроби 
дати нормативне визначення цього явища. 
Зокрема, процес інтеграції тлумачиться як 
«процес об’єднання окремих елементів сис-
теми, результатом якого є формування ціліс-
ного господарського механізму» [9, c. 1].

Спроба нормативно формалізувати визна-
чення сутності процесу інтеграції заслуговує 
загалом позитивної оцінки, але слід констату-
вати, що для цього підходу характерні анало-
гічні онтологічні та логічні хиби й помилки, які 
були виявлені під час аналізування доміную-
чого підходу. Водночас необхідно відзначити, 
що у представленій дефініції наявні два поло-
ження, які відрізняють цей підхід від попе-
реднього, але які також не можна визнати 
істинними: 1) процеси інтеграції та об’єд-
нання кваліфікуються як тотожні поняття; 
2) основним результатом процесу інтеграції 
визначається формування цілісного госпо-
дарського механізму. Помилковість першого 
з наведених положень обумовлена тим, що 
автор не розуміє сутнісної різниці між систе-
мами цілісного та сумативного типу, або нео-
бізнаний щодо відповідної класифікації в тео-

рії систем. Наслідком цього є те, що в обсяг 
поняття «інтегровані корпоративні структури» 
необґрунтовано включені такі видові форми 
організаційних структур, наприклад, як корпо-
рація, холдинг і стратегічний альянс, хоча від-
ношення між поняттями цих структур дає всі 
підстави класифікувати їх як несумісні.

Змістовна відмінність понять зазначених 
видових форм передбачає наявність різних 
за своєю економічною природою процесів, які 
забезпечують їх утворення. Зокрема, загаль-
новизнаним серед прихильників концепції 
інтегрованих корпоративних структур є поло-
ження, що підприємства у складі картелю та 
стратегічного альянсу після утворення зазна-
чених структур зберігають статус юридичної 
особи, взаємодія між їх учасниками забез-
печується через механізм координації їх гос-
подарської діяльності, а ці структури фор-
муються на договірній основі. Представлені 
ознаки цих структур дають підстави авторам 
класифікувати їх як форми об’єднання підпри-
ємств (фірм), а це поняття, зокрема за своїм 
іменем, не є тотожним поняттю «інтегровані 
корпоративні структури», хоча вони обидва 
належать до класу загальних понять. Врахо-
вуючи викладене, а також те, що картель та 
стратегічний альянс належать до економічних 
систем сумативного типу, можемо зробити 
висновок, що їх утворення, як і об’єднання 
підприємств, не може бути результатом дії 
процесу інтеграції. Водночас, як це видно зі 
складного імені загального поняття, їх форму-
вання обумовлене дією процесу об’єднання. 
Результатом цього процесу, у чому виявля-
ється його сутність, є утворення організацій-
ної структури, через яку її учасники реалі-
зують спільні для них цілі у їх господарській 
діяльності.

На підставі вищезазначеного можемо зро-
бити такі висновки: власний смисл і значення 
процесу об’єднання, як ім’я терміна, його 
поняття, відміні від процесу інтеграції; резуль-
татом цього процесу є специфічний тип орга-
нізаційної структури мікроекономічного рівня, 
що має власні видові форми; зміст цього еко-
номічного явища в межах концепції інтегрова-
них видових структур не було досліджено.

Помилковість другого положення дефі-
ніції процесу інтеграції полягає в тому, що 
одна з проміжних цілей визначена як кінцева 
й основна. Загальновідомо із теорії систем, 
що необхідним чинником формування будь-
якої системи є наявність сукупності пев-
них елементів, які утворюють її структуру, а 
достатнім – механізм взаємодії між цими еле-



208

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ментами, який забезпечує функціонування й 
існування відповідної системи як окремого 
своєрідного явища. Водночас у контексті 
викладеного слід зазначити, що вирішення 
питання визначення механізму функціону-
вання явища є другим унормованим завдан-
ням щодо дослідження його як процесу. 
У розв’язанні цього завдання автори кон-
цепції інтегрованих корпоративних структур 
лише наголосили на проблемі, але не отри-
мали завершених систематизованих науко-
вих результатів. Зазначені результати можна 
оцінити як такі, що виключають один одного.

Із контексту змісту дефініцій окремих 
видових форм інтегрованих корпоративних 
структур можна встановити типи господар-
ського механізму, що забезпечують їх функ-
ціонування як систем певного типу, зокрема 
для: 1) корпорації, тресту, транснаціональної 
корпорації і холдингу цим є ієрархічний поря-
док (механізм «централізованого регулю-
вання»); 2) мережевої організації – стихійний 
порядок («ринкові механізми»); 3) концерну, 
картелю, асоціації, фінансово-промислової 
групи – координаційний механізм. Стосовно 
інших видових форм, що включені до відпо-
відної класифікації, то питання взагалі зали-
шається невирішеним. Враховуючи те, що 
корпорація, трест і транснаціональна кор-
порація є певними формами підприємства, 
визнаємо науково обґрунтованою позицію 
авторів концепції інтегрованих корпоративних 
структур стосовно визначення типу господар-
ського механізму, який забезпечує їх існування 
та функціонування. Водночас щодо холдингу 
їх позицію слід визнати хибною. Підставою 
для такої негативної оцінки є те, що зазна-
чена економічна система належить до систем 
сумативного типу, які не мають ознак органі-
заційної структури. У цій системі економічні 
відносини, що здійснюються між господарю-
ючими суб’єктами, належать до сфери або 
комерційних і фінансових або тільки фінансо-
вих відносин, які регулюються ринковим меха-
нізмом, отже, обумовлюють автономію існу-
вання цієї системи. При цьому своєрідність 
холдингу як економічної системи мікрорівня, 
в межах якої господарські відносини між під-
приємствами регулюються ринковим механіз-
мом, полягає в тому, що холдингова компанія 
порівняно з корпоративними підприємствами 
та стосовно них має монополістичну владу. 
Таким чином, холдингу як економічній системі 
мікрорівня притаманні ще й ознаки ринкової 
структури, що належить до типу недоскона-
лої конкуренції. В разі мережевої організації 

також можна визнати правоту судження авто-
рів, що відносини кооперації між юридичними 
та фізичними особами регулюються ринко-
вим механізмом. Але, як було доведено вище, 
мережеву організацію не можна кваліфікувати 
як організаційну структуру, відповідно, у такій 
іпостасі, як економічна система мікрорівня. 
Поняття про це явище є уявним, а отже, квазі-
науковим.

Помилковим також слід визнати судження 
авторів, що функціонування концерну, фінан-
сово-промислової групи й асоціації забезпе-
чується завдяки координаційному механізму. 
Підставою такого негативного висновку щодо 
перших двох форм є результати проведеного 
вище аналізу змісту дефініцій цих економіч-
них явищ, із яких слідує, що концерн належить 
до видових форм корпорації, отже, підпри-
ємства, а промислово-фінансова група – до 
форм холдингу. В разі асоціації слід зазна-
чити, що в межах однойменної економічної 
системи мікрорівня відносини між її елемен-
тами регулюються ринковим механізмом. 
Зазначена обставина ставить під сумнів при-
належність асоціації до видових форм об’єд-
нання підприємств як окремого типу організа-
ційних структур підприємництва.

Стосовно картелю, то необхідно погоди-
тися з твердженням авторів концепції інтегро-
ваних корпоративних структур, що взаємодія 
між членами цієї організаційної структури 
забезпечується завдяки координаційному 
механізму. Водночас слід відзначити, що 
авторами не визначено сутнісні особливості 
такого типу організаційної структури, як об’єд-
нання підприємств, до видових форм якого, 
на нашу думку, належать не тільки картель, 
але й консорціум і стратегічний альянс.

Слід додати, що об’єднання підприємств, 
як і холдинг, на відміну від підприємства, нале-
жить до економічних систем сумативного типу 
мікрорівня. Їх спільною сутнісною ознакою у 
відносинах між системою та її елементами 
є те, що відповідна організаційна структура 
забезпечує додаткові умови реалізації цілей 
кожного з її членів. Отже, в господарському 
середовищі вона виконує роль пасивного 
суб’єкта економічних відносин, тобто інфра-
структури.

Завершальним, згідно з нормативними 
методологічними вимогами, етапом прове-
дення теоретичного дослідження у сфері 
наукового пізнання за визначенням явища 
як предмета та процесу є його вивчення у 
відносинах із зовнішнім середовищем. Цей 
етап передбачає дослідження проблеми у 
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двох аспектах, а саме у логічному слід визна-
чити явище, поняття якого щодо явища, яке 
є об’єктом дослідження, класифікується як 
співвідносне поняття, тобто таке, що відобра-
жає предмети, існування яких немислиме без 
існування інших предметів; а у системному 
слід визначити й охарактеризувати систему 
більш високого рівня, елементом якої є об’єкт 
дослідження.

На основі аналізу змісту концепції інте-
грованих корпоративних структур, інфор-
маційне поле якої головним чином охоплює 
лише визначення поняття цього явища та 
класифікацію його видових форм, можна зро-
бити висновок, що вищезазначені завдання 
третього етапу дослідження взагалі не були 
включені авторами концепції до проблемної 
сфери дослідження. При цьому слід зазна-
чити, що інтегровані корпоративні структури 
як об’єкт дослідження розглядаються авто-
рами ізольовано від середовища його буття, 
зокрема в логічній площині йдеться про від-
ношення між явищем інтегрованих корпора-
тивних структур і їх видовими формами як 
загального та сукупністю одиничних понять; 
у системній площині дослідження обмежу-
ється лише визначенням загальних обставин 
виникнення та функціонування відповідної 
економічної системи на рівні видових форм 
інтегрованих корпоративних структур, тобто 
як формоутворюючого процесу, її структури 
та механізму, який забезпечує взаємодію 
її елементів. Одна з основних причин того, 
що не була досліджена проблема відносин 
явища інтегрованих корпоративних структур 
із зовнішнім середовищем його буття, полягає 
в неповноті, спрощеному характері та недо-
сконалості методологічного забезпечення 
проведення теоретичного дослідження зазна-
ченого явища.

Висновки з цього дослідження. На під-
ставі результатів проведеного аналізу концеп-

ції інтегрованих корпоративних структур зро-
блені такі висновки.

1) Практично відсутнє обґрунтування 
методологічного забезпечення проведення 
наукового дослідження, що не дає можливості 
безпосередньо оцінити підстави, на базі яких 
авторами концепції сформульована певна 
сукупність теоретичних положень, що роз-
кривають її зміст, а також встановити харак-
тер логічного відношення між поняттями, у 
яких зазначені положення знаходять відо-
браження. В результаті у логічній процедурі 
визначення понять застосовані такі її види, як 
контекстуальне й аксіоматичне визначення, а 
в розкритті їх змісту зроблено такий умовивід, 
як аналогія, що методологічно не дає можли-
вості повністю та науково обґрунтовано роз-
крити зміст відповідних понять досліджених 
явищ на загальному й одиничному логічному 
рівнях абстрагування та конкретизації.

2) Під час проведення дослідження явища 
охоплені лише окремі структурні елементи 
наукового теоретичного знання, такі як пред-
мет і частково процес.

3) Зміст поняття явища інтегрованих кор-
поративних структур як предмета не вда-
лося ідентифікувати як певну своєрідність, а 
класифікацію їх видових форм здійснено на 
компілятивній основі. Таким чином, можна 
стверджувати, що явище інтегрованих корпо-
ративних структур не існувало, не існує та не 
може існувати, а отже, воно не належить до 
економічної сфери буття.

4) Концепцію інтегрованих корпоратив-
них структур не можна віднести до такого 
типу наукової теорії, як розвинута, навпаки, 
з урахуванням використаних засобів ство-
рення наукового знання, його представ-
лення й інтерпретації, а також наявності у 
зазначеній концепції елементів квазінауко-
вого знання її слід кваліфікувати як описову 
наукову теорію.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У процесі активного інвестування 
у багатовекторному економічному середо-
вищі останнє через імовірний деструктивний 
вплив розглядається сучасними аналітиками 
під кутом зору інвестиційної безпеки у складі 
загальної моделі економічної безпеки госпо-
дарської системи. Складником умов забез-
печення сталого розвитку економіки країни 
є стан економічної безпеки, що наскрізним 
чином сформований по всій економічній сис-
темі, включаючи рівень підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Велика кількість сучасних наукових 
публікацій присвячена дослідженню безпеки 
інвестиційного середовища та її основних 
складників, таких як інноваційна та інвести-

ційна безпека, зокрема роботи О. Левковець, 
М.О. Мороза, О.О. Олейнікова, А.І. Сухору-
кова, А. Федоренко. Причому переважна 
більшість робіт спрямована на формулю-
вання ознак і особливостей інвестиційного 
та інноваційного складників економічної 
безпеки. Проте залишається нереалізова-
ною потреба науковців і практиків у цілісній 
концепції інструментального наповнення 
системи управління цим станом виходячи із 
функціоналу – формування цільового рівня 
економічної безпеки у цілому. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Стан економічної безпеки мотивує 
прагнення суб'єктів господарювання до еко-
номічного розвитку та стимулює його за тра-
єкторією розширеного відтворення. 
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За твердженням М.О. Мороз [1], в Укра-
їні ще не спостерігається чіткої синхроніза-
ції інтересів суб'єктів інвестиційних відносин 
у мотивуванні до розширеного відтворення 
виробничого сектору економіки, реструкту-
ризації національної економіки та форму-
вання інноваційної моделі розвитку, оптиміза-
ції територіального розподілу інвестицій і по 
галузях господарського комплексу, що є бази-
сом надійності й ефективності інвестицій. 

Повертаючись до природи такого явища, 
як інвестиційна безпека у складі системи еко-
номічної безпеки суб'єкта господарювання, 
є доцільним розглянути методичний інстру-
ментарій її кількісної оцінки. Наприклад, для 
оцінювання економічної безпеки держави 
використовується методика Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі [2]. 

Між тим зазначені методичні рекомендації 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
України тлумачать термін «інвестиційно-інно-
ваційна безпека» як стан економічного серед-
овища в державі, що стимулює вітчизняних 
та іноземних інвесторів вкладати кошти в 
розширення виробництва в країні, сприяє 
розвитку високотехнологічного виробництва, 
інтеграції науково-дослідної та виробничої 
сфер для зростання ефективності, погли-
блення спеціалізації національної економіки 
на створенні продукції з високою часткою 
доданої вартості [2]. 

Крім того, за вказаною методикою до 
основних складників економічної безпеки 
належать також виробнича, демографічна, 
енергетична, зовнішньоекономічна, макроеко-
номічна, продовольча, соціальна, фінансова 
безпека. Відповідно до проведеного експерт-
ного оцінювання за наведеними в методич-
них рекомендаціях алгоритмами розрахунку, 
ваговий коефіцієнт інвестиційно-інновацій-
ної безпеки становить 0,1089, що відповідає 
6-му із 9-ти місцю за рангом наведених видів 
безпеки. Найбільш потенційно небезпечними 
підсистемами у складі економічної безпеки є 
фінансова (ваговий коефіцієнт 0,1294), макро-
економічна (0,1148), виробнича (0,1218), 
енергетична (0,1148), зовнішньоекономічна 
(0,1095). Інтегральний індекс економічної без-
пеки складається з дев’яти середньозважених 
субіндексів (складників економічної безпеки). 
Інтегральна оцінка економічної безпеки за 
згаданою методикою здійснюється у такому 
порядку: формування множини (переліку) 
індикаторів; визначення характеристичних 
значень індикаторів; нормування індикаторів; 
визначення вагових коефіцієнтів; розрахунок 

інтегральних індексів за окремими сферами 
економіки та інтегрального індексу економіч-
ної безпеки у цілому [2]. Таким чином, оці-
нювання економічної безпеки держави про-
понується визначати на основі інтегрального 
показника, який формується на основі оцінки 
110 наведених підсистем, а оцінювання інвес-
тиційної безпеки поєднується з оцінюванням 
інноваційної безпеки.

Незважаючи на директивну визначеність 
інвестиційно-інноваційної безпеки у норма-
тивних документах, у науковій літературі 
триває дискусія щодо однозначності прийня-
того тлумачення. Більшість дослідників схи-
ляється до висновку про логічне розділення 
ознак інноваційного й інвестиційного для 
характеристики стану економічної системи.

Так, А. Сухоруков визначає інноваційну 
безпеку як спроможність науково-інновацій-
ного потенціалу генерувати якісні зрушення 
у національній економіці; здатність протисто-
яти зовнішнім технологічним загрозам і гідно 
позиціонувати себе на світовому ринку техно-
логій [3]. 

О. Левковець під інноваційною безпекою 
пропонує розуміти забезпечення сталого про-
цесу створення, використання і поширення 
нових знань і технологій на основі поєднання 
науково-технологічного потенціалу країни та 
можливостей міжнародного кооперування, а 
також створення тим самим передумов ста-
лого функціонування і розвитку економічної 
системи [4]. 

А. Федоренко трактує інноваційну безпеку 
з позиції системного підходу як динамічний 
стан науково-технічного комплексу країни, 
який забезпечує сталий стан її державної 
інноваційної системи, гарантує рівень нау-
ково-технічного потенціалу, мінімально необ-
хідний для своєчасного переходу до нових 
технологічних укладів, підтримку економічної, 
регіональної та національної безпеки загалом 
і водночас максимально обмежує негативні 
прояви науково-технічного прогресу на еко-
номічну безпеку держави [5]. 

Таким чином, майже всі позиції зводяться 
до того, що інноваційну безпеку можна визна-
чити як стан захищеності інноваційного потен-
ціалу суб'єкта господарювання (чи еконо-
мічної системи) від внутрішніх та зовнішніх 
загроз у процесі впровадження інновацій, у 
господарську діяльність зокрема.

Шлях інноваційних перетворень для 
суб'єктів господарювання сьогодні є єдиним 
шляхом підвищення продуктивності праці, 
зменшення матеріаломісткості та енерго-
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місткості, технологічного ривка і підвищення 
результативності діяльності. Своєю чергою, 
збільшення прибутків суб'єкта господарю-
вання внаслідок упровадження інноваційних 
перетворень дає змогу збільшувати ресурси 
інвестування у виробничу сферу економіки і 
тим самим зміцнити інвестиційний потенціал 
усієї системи мікро- і макрогосподарювання. 
Водночас ефективне відтворення інвести-
ційного та інноваційного потенціалів багато 
в чому залежить від сформованого раніше 
рівня забезпечення інвестиційно-інновацій-
ної безпеки. 

Залишаючись на позиціях методичних 
рекомендацій Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі, стан інвестиційно-інновацій-
ної безпеки в Україні в 2012–2016 рр. можна 
охарактеризувати за таким переліком показ-
ників (табл. 1).

Аналізуючи значення показника «Валове 
нагромадження основного капіталу, % до 
ВВП» зауважимо, що воно є нижче критич-
ного рівня та поступово знижується почина-
ючи з 2013 р. і до 2015 р. включно. Незва-
жаючи на те що в 2016 р. показник досягає 
15,2%, що є вищим від попереднього року 
на 1,7 п. п., до критичного значення йому не 
вистачає 2,8 п. п.

Із невеликим перевищення критичного зна-
чення сформувався показник «Відношення 
вартості нововведених основних засобів до 
обсягу капітальних інвестицій», який на кінець 
досліджуваного періоду мав перевагу лише 
на 1,3 п. п.

Доволі високою порівняно з установленими 
критичними значеннями є питома вага підпри-
ємств, що впроваджували інновації, яка впро-
довж досліджуваного періоду знаходилася у 
діапазоні 16–18,9% за мінімальної межі 5%.

Оптимістичну картину доповнює показ-
ник питомої ваги обсягу виконаних наукових 
і науково-технічних робіт, що також знахо-
дився вище критичного значення, хоча й має 
тенденцію до зниження впродовж аналізова-
ного періоду. 

Але реалізація інноваційної продукції в 
обсязі промисловості починаючи з 2014 р. за 
питомою вагою значно нижче від оптималь-
ного значення, що свідчить про несформо-
ваність процесу комерціалізації наукових 
розробок у ланцюзі насичення інноваціями 
реального сектору економіки.

Щодо витрат на наукові та науково-тех-
нічні роботи за рахунок держбюджету, у від-
сотках до ВВП, то їхня питома вага змен-
шується впродовж досліджуваного періоду 
і знаходиться на критичному рівні впродовж 
2015–2016 рр., і це підтверджує відсутність 
цих пріоритетів у державній політиці еконо-
мічного розвитку країни.

Сучасними загрозами інноваційній безпеці 
України є: недостатній рівень фінансування 
наукового-технічних робіт (НТР); слабкий роз-
виток інфраструктури трансферу техноло-
гій; зниження експорту та зростання імпорту 
наукоємних товарів; слабкий рівень інфор-
матизації інноваційної сфери; недосконала 
стимулююча та податкова політика держави; 

Таблиця 1
Основні показники інвестиційно-інноваційної безпеки України в 2012–2016 рр.

Показники 2012 2013 2014 2015 2016
Критичне/

оптимальне 
значення

Валове нагромадження основного 
капіталу, % до ВВП 19 16,9 14,2 13,5 15,2 18/30

Відношення вартості нововведених 
основних засобів до обсягу капі-
тальних інвестицій, %

69,9 66,4 57,5 79,4 56,3 55/85

Питома вага підприємств, що впро-
ваджували інновації,% 17,4 16,8 16,1 17,4 18,9 5/35

Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних робіт 
у ВВП,%

0,8 0,8 0,69 0,64 н/д 0,5/3

Питома вага реалізованої іннова-
ційної продукції в обсязі промисло-
вості, %

3,3 3,3 2,5 1,4 н/д 3/25

Відношення витрат на наукові та 
науково-технічні роботи за рахунок 
держбюджету, % до ВВП 

0,33 0,33 0,26 0,21 0,2 0,2/1

Джерело: розраховано авторами за даними [6; 7]
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повільний розвиток ефективних форм іннова-
ційної діяльності [8].

Наявність асиметрії між інвестиційним 
попитом і пропозицією, обсягами інвестицій і 
зростанням ВВП, внутрішніми та іноземними 
інвестиціями, обсягами і структурою інвести-
цій у територіально-галузевому розрізі свід-
чить про нагальну потребу України у створенні 
стратегічної моделі розвитку національної 
економіки на основі оптимальних пропорцій 
за критеріями економічної безпеки та сучас-
ними оцінками його інвестиційно-інновацій-
ного компоненту.

Висновки з цього дослідження. Пер-
спективи підвищення рівня інвестиційно-
інноваційної безпеки розглядаються у 
площині створення умов для переходу до 
інвестиційно-інноваційної моделі розви-
тку економіки, визначення пріоритетних із 
погляду надання державної фінансової під-
тримки інвестиційних проектів, спрямова-
них на розвиток експортоорієнтованого та 
імпортозаміщуючого виробництва, стимулю-
вання випуску високотехнологічної конкурен-
тоспроможної продукції з високою доданою 
вартістю, на впровадження енергозберігаю-
чих технологій, раціональне використання 
всіх видів ресурсів тощо. Потребує суттєвого 

реформування бізнес-середовище для мобі-
лізації наявного науково-технічного потен-
ціалу України, стимулювання створення 
інноваційної інфраструктури за участю меха-
нізмів бюджетної підтримки.

Спроба сформувати загальну картину 
стану інвестиційно-інноваційної безпеки 
України дала змогу встановити, що осно-
вними чинниками, які негативно впливають 
на її рівень, є: недостатній рівень валового 
нагромадження основного капіталу, високий 
ступінь зносу використовуваних основних 
засобів, наявне зниження позиції, яку займає 
Україна за рейтингом умов ведення бізнесу, 
недостатні обсяги прямих іноземних інвести-
цій в економіку країни, низький рівень іннова-
ційної активності діючих підприємств тощо.

Подальші наукові розвідки за цим напря-
мом мають бути розширені дослідженням 
динаміки зміни індикаторів інвестиційно-
інноваційної безпеки України за наявними 
методиками, здійсненням факторного ана-
лізу виявлених тенденцій за поглибленими 
іншими аспектами оцінювання відповідно 
до ускладнення характеристик діючих 
загроз і виникнення нових в об'єктивному 
процесі розвитку глобального економічного 
середовища.
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Статтю присвячено розкриттю сутності та змісту поняття «управління персоналом» у сучасній системі 
менеджменту організацій. Проаналізовано поняття «управління» та «персонал», які утворюють категорію 
«управління персоналом», та здійснено співставлення їх із близькими за змістом поняттями «менеджмент» 
та «кадри». Розглянуто наявні теоретичні підходи закордонних і вітчизняних учених стосовно розуміння та 
тлумачення поняття «управління персоналом». Запропоновано шість основних складників управління персо-
налом у системі менеджменту організацій (методологія управління персоналом, кадрова політика, залучен-
ня персоналу, оцінка персоналу, розміщення та мотивація персоналу, навчання персоналу) та здійснено їх 
ґрунтовний аналіз. Визначено значення управління персоналом у системі менеджменту сучасної організації.
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Статья посвящена раскрытию сущности и содержания понятия «управление персоналом» в современной 
системе менеджмента организаций. Проанализированы понятия «управление» и «персонал», которые об-
разуют категорию «управление персоналом», и осуществлено сопоставление их с близкими по содержанию 
понятиями «менеджмент» и «кадры». Рассмотрены существующие теоретические подходы зарубежных и от-
ечественных ученых к пониманию и толкованию понятия «управление персоналом». Предложено шесть ос-
новных составляющих управления персоналом в системе менеджмента организаций (методология управле-
ния персоналом, кадровая политика, привлечение персонала, оценка персонала, размещение и мотивация 
персонала, обучение персонала) и осуществлен их подробный анализ. Определено значение управления 
персоналом в системе менеджмента современной организации.
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The article is devoted to revealing the essence and meaning of the concept of “human resource management” 
in the modern system of enterprise management. Concepts of “management” and “human resources” that form the 
category of “human resource management” are analysed and their comparison with close in content concepts of 
“management” and “personnel” is carried out. The existing theoretical approaches of foreign and domestic scholars 
to understanding and interpretation of the concept of “human resource management” are considered. Six main com-
ponents of human resource management in the system of enterprise management (human resource management 
methodology, personnel policy, personnel attracting, employee appraisal, placement and motivation of staff, person-
nel training) are proposed and their detailed analysis is conducted. The significance of human resource manage-
ment in the management system of the modern enterprise is determined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах розвитку світової 
та вітчизняної економіки процес управління 
персоналом є одним із найбільш важливих 
аспектів життя та функціонування організа-
ції, який здатний суттєво підвищити ефектив-
ність системи менеджменту та забезпечити 
збільшення рівня її прибутковості та конку-
рентоспроможності. Управління персоналом 
забезпечує безперервне вдосконалювання 
методів здійснення кадрової політики на під-
приємстві, використання досягнень сучасної 
науки у сфері менеджменту й передового 
практичного досвіду щодо питань управління 
людськими ресурсами. 

Слід зауважити, що в сучасних умовах 
ведення господарської діяльності вітчизня-
ними підприємствами істотно змінюється 
роль працівника, який із пасивного, ста-
тистичного виконавця перетворюється на 
активного учасника не тільки процесу вироб-
ництва, а й активно бере участь на всіх рів-
нях в управлінні організацією, включається у 
процес прийняття рішень на підприємстві не 
лише оперативного і тактичного характеру, а 
й стратегічного значення. Вищих результатів 
досягають ті підприємства, які краще забез-
печені висококваліфікованими кадрами. 
Передумовами цього є відповідний рівень 
оплати праці та розвинена система підго-
товки й підвищення якісного складу трудових 
ресурсів [28, c. 27]. Тому створення і функці-
онування ефективної системи менеджменту 
організації, повинно виходити з установ-
лення оптимальних умов для розвитку орга-
нізаційно-економічних, соціально-психоло-
гічних і правових відносин суб'єкта й об'єкта 
управління.

Таким, чином можна стверджувати, що 
управління персоналом є одним із найважли-
віших елементів системи менеджменту орга-
нізації, який забезпечує процес ефективного 
управління робітниками і їхньою діяльністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти управління 
персоналом у системі менеджменту організа-
ції висвітлюють у своїх наукових працях такі 
іноземні вчені: Д. Ульріх [32], Л.У. Стаут [31], 
М. Амстронг [1], Х.Т. Грехем, Р. Беннет [9], 
Г. Десслер [11] та ін. 

Також вагомий внесок у дослідження, 
пов`язані з проблематикою управління пер-
соналом, зробили й вітчизняні науковці: 
І.Р. Бузько [6], І.А. Грузіна [8], М.М. Новікова 
[24], Л.В. Балабанова [3; 4], В.М. Данюк [33], 
О.В. Крушельницька [19], Ф.І. Хміль [35] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на фунда-
ментальні наукові дослідження щодо сфери 
управління персоналом у системі менедж-
менту організації, слід зауважити, що через 
складність і багатоаспектність цієї проблеми 
в сучасних умовах деякі теоретичні та мето-
дологічні питання розроблені недостатньо, а 
тому потребують подальшого наукового дослі-
дження, спираючись на сучасні підходи та 
позитивний зарубіжний досвід щодо створення 
ефективної системи менеджменту персоналу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тео-
ретичних аспектів управління персоналом у 
системі менеджменту організацій у сучасних 
умовах розвитку ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для розкриття сутності наукової 
категорії «управління персоналом» необхідно 
проаналізувати зміст понять, які її утворюють. 
Загалом поняття «управління» є неоднознач-
ним, теоретично й методологічно дискусій-
ним у зарубіжній та вітчизняній науці. Визна-
чення, які наведено в табл. 1, не вичерпують 
усієї багатоманітності підходів до тлумачення 
категорії «управління», а лише зосереджують 
увагу на основних концептуальних положен-
нях її змісту. Так, колектив авторів на чолі з 
Г.С. Одинцовою наводить двадцять визна-
чень відповідної категорії, які класифікуються 
за такими основними групами: загальна, 
функціональна, процесуальна та суб’єктно-
об’єктна [10, с. 8–9]. 

Слід зауважити, що проблемним у науко-
вих колах є співставлення понять «управ-
ління» та «менеджмент». Багато науковців у 
сфері управління знаходяться у процесі фор-
мулювання власного погляду на визначення 
відмінностей у зазначених поняттях. Зага-
лом у сучасній науковій літературі склалося 
два основних підходи до визначення сутності 
зазначених понять.

Перший підхід полягає у тому, що деякі 
дослідники ототожнюють ці поняття (Б.З. Зель-
дович [14, с. 9], Р.Б. Казначевська, І.М. Чуєв, 
О.В. Матросова [16, с. 21], З.П. Румянцева, 
М.А. Саломатін, Р.З. Акбердін [21, с. 13] та ін.). 
Прихильники другого підходу розмежовують 
дані категорії та загалом уважають, що «управ-
ління» є ширшим поняттям, ніж «менедж-
мент» (В.О. Кравченко [18, с. 6], Л.С. Шевченко 
[20, с. 7], С.І. Михайлов [23, с. 5], Г.В. Атаман-
чук [2, с. 18] та ін.).

Ми є прибічниками другого підходу, який 
наводить аргументацію стосовно співстав-
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лення досліджуваних понять. Управління на 
відміну від менеджменту має більш різнома-
нітну природу свого прояву, адже може мати 
прояв у таких сферах: 

– біологічній (управління біологічними 
явищами, системами та їх взаємодією – 
вивчається природничими науками); 

– технічній (управління механізмами, тех-
нологічними процесами тощо – вивчається 
технічними науками); 

– соціальній (управління людьми, групами 
людей, суспільством тощо – вивчається соці-
ально-управлінськими науками). 

Таким чином, категорія «управління» охо-
плює значно більшу кількість об’єктів та явищ, 
а власне менеджмент виникає та проявля-
ється у соціальній сфері.

Не менш складним та проблемним питан-
ням у наукових колах є й визначення поняття 
«персонал», а також зіставлення його з 
близьким за змістом поняттям «кадри». Так 
співставлення цих понять, яке наведено в 
табл. 2, показує, що поняття «персонал» тра-
диційно розглядається у широкому і вузькому 
значеннях. 

І найчастіше саме на рівні вузького тлу-
мачення деякими науковцями поняття «пер-
сонал» співвідноситься чи ототожнюються 
з поняттям «кадри». Таким чином, можна 
стверджувати, що поняття «персонал» у 
широкому розумінні є більш містким, адже 
включає у себе всіх працівників організації 

(постійних, сумісників, працівників, які вико-
нують роботи за договорами цивільно-право-
вого характеру). 

У зарубіжній та вітчизняній науковій літера-
турі відомі різні трактування поняття «управ-
ління персоналом». Зокрема, відомий англій-
ський економіст Майкл Армстронг зазначає, 
що управління персоналом – це «стратегіч-
ний і послідовний підхід до управління най-
ціннішими активами організації – людьми, 
які в ній працюють і роблять індивідуальний і 
колективний внесок у досягнення її цілей, під-
тримуючи постійну конкурентну перевагу ком-
панії»[31, с. 18].

Інші західні дослідники Джордж Мілкович 
і Джон Бодро пропонують розглядати управ-
ління персоналом як «серію рішень у сфері 
відносин із найманими працівниками, які 
впливають на ефективність діяльності співро-
бітників і організації у цілому» [31, с. 17].

Дослідження праць українських учених, 
присвячених проблемам управління персо-
налом, дає підстави стверджувати, що вони 
використовують різні підходи до тлумачення 
поняття «управління персоналом». Але, на 
нашу думку, основними серед них є процес-
ний, системний та функціональний підходи.

Так, деякі вітчизняні дослідники зазнача-
ють, що «управління персоналом – це дуже 
складний і багатогранний процес, у якому 
задіяно багато різноманітних ресурсів, у тому 
числі людських, фінансових і матеріальних» 

Таблиця 1 
Визначення поняття «управління»

№з/п Автор, джерело Визначення поняття
1 П. Друкер Управління – це особливий вид діяльності, що перетворює 

неорганізований натовп в ефективну цілеспрямовану і про-
дуктивну групу [22, с. 38]. 

2 М. Мескон,  
М. Альберт,  
Ф. Хедоурі

Управління – це процес планування, організації, мотивації і 
контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти 
цілей організації [22, с. 38]. 

3 Р. Домінік, С. Даніель Управління – це комплекс процедур, що застосовуються для 
вдосконалення процесу створення вартості та для забезпе-
чення стабільності фірми [12, с. 39].

4 В.Т. Шатун Управління – це осмислений вплив людини на процеси, об’єкти, 
а також на людей для надання необхідної спрямованості їхній 
діяльності й одержання бажаного результату [37, с. 8].

5 А.Б. Борисов Управління – свідома цілеспрямована дія з боку держави, еко-
номічних суб’єктів на людей і економічні об’єкти, здійснювана 
з метою спрямувати їхні дії в потрібне русло й отримати бажані 
результати [5, с. 760].

6 С.І. Михайлов Цілеспрямована діяльність людини, за допомогою якої вона 
впорядковує і підкоряє своїм інтересам елементи внутріш-
нього і зовнішнього середовища об’єкта управління [23, с. 3].

7 В.О. Кравченко Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити 
його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин [18, c. 6].
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[33, с. 18], а також визначають його як специ-
фічну сферу управлінської діяльності, голо-
вним об’єктом якої є люди, які входять у певні 
соціальні групи, трудові колективи [3, с. 17].

В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич, Т.Л. Мостенська 
зазначають, що «управління персоналом – це 
системно організований процес відтворення й 
ефективного використання всіх кадрів органі-
зації, спрямований на досягнення поставле-
ної мети» [29, с. 12].

О.В. Крушельницька та Д.П. Мельничук 
стверджують, що управління персоналом 
передбачає системний планомірно організо-
ваний вплив через систему взаємопов’язаних 
організаційно-економічних і соціальних захо-
дів, спрямованих на створення умов нор-
мального розвитку й використання потенціалу 
робочої сили на рівні підприємства [19, c. 16]. 

Також на основі системного підходу визна-
чають сутність поняття «управління персо-
налом» науковці О.Д. Матросов, В.Г. Дюжев, 
В.О. Матросова. Вони вважають, що сукупність 
цілей, напрямів, форм і методів управління 
персоналом є системою кадрової роботи, яка, 
своєю чергою, представлена такими підсис-
темами: підсистемою аналізу, планування і 
прогнозу кадрів; підсистемою підбору, розста-
новки, оцінки і безперервного навчання кадрів 
та підсистемою використання кадрів [40].

Інші вітчизняні науковці розглядають 
поняття «управління персоналом» як специ-

фічну функцію менеджменту (управлінської 
діяльності) (Л.В. Балабанова, О.В. Сардак [4], 
Ф.І. Хміль [35]).

В.О. Храмов, А.П. Бовтрук розглядають 
управління персоналом як «частину функці-
ональної сфери кадрового господарства як 
основного механізму організації» [36, с. 17].

Таким чином, процес управління персо-
налом є складним процесом і важливим 
компонентом управління організацією як 
системою. Складність процесу управління 
персоналом зумовлюється своїм об`єктом, 
адже працівники значно відрізняються від 
інших ресурсів у системі менеджменту орга-
нізацій та потребують специфічних підходів 
до управління.

На нашу думку, ефективно створена сис-
тема управління персоналом на підприємстві 
сприятиме:

– підвищенню рівня мотивації працівників 
на підприємстві;

– зростанню продуктивності праці;
– регулюванню та усуненню недоліків, які 

виникають у процесі виробничих відносин; 
– створенню сприятливої атмосфери в 

трудовому колективі та формуванню корпо-
ративної культури на підприємстві;

– формуванню у працівників нових нави-
чок і вмінь у процесі навчання, підвищення 
кваліфікації персоналу, розвитку творчого 
потенціалу;

Таблиця 2
Співставлення понять «персонал» та «кадри»

Широке визначення Вузьке визначення 
Персонал – це сукупність його працівників 
(постійних і тимчасових, кваліфікованих і 
некваліфікованих), що працюють за наймом 
та мають трудові відносини с роботодавцем 
[4, с. 21]. 

Кадри являють собою основний (штатний, 
постійний), як правило, кваліфікований склад 
працівників підприємства [4, с. 21]. 

Персонал об’єднує всі складові частини тру-
дового колективу підприємства та включає 
всіх працівників, що виконують виробничі чи 
управлінські функції та зайняті переробкою 
предметів праці із використанням засобів 
праці [13, с. 15]. 

Персонал – це сукупність постійних (штат-
них) кваліфікованих працівників, які отримали 
необхідну професійну підготовку або мають 
досвід практичної діяльності [17]. 

Персонал – працівники організації, які працю-
ють за наймом і мають трудові відносини із 
працедавцем незалежно від періоду їхнього 
перебування в даній якості [26, с. 12]. 

Кадри – штатні (постійні) кваліфіковані пра-
цівники, що пройшли попередню професійну 
підготовку, володіють трудовими навичками, 
досвідом роботи, спеціальними знаннями у 
вибраній сфері діяльності та знаходяться у 
трудових відносинах із керівництвом організа-
ції [25, с. 20].

Персонал – це особовий склад організації, 
що включає всіх найманих працівників, учнів, 
а також акціонерів і власників, які обіймають 
певні посади згідно з трудовим договором та 
отримують заробітну плату [33, с. 60].

Персонал – основний, постійний штатний 
склад кваліфікованих працівників, який фор-
мується і змінюється під впливом як внутріш-
ніх, так і зовнішніх чинників [19, с. 10].
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– збільшенню прибутків підприємства та 
у цілому поліпшенню його іміджу, позиції в 
сучасному конкурентному ринковому серед-
овищі.

Також ми вважаємо, що необхідно пере-
ходити вітчизняним підприємствам від тра-
диційних до сучасних підходів у сфері управ-
ління персоналом. На нашу думку, побудова 
управління персоналом на основі сучасного 
підходу – це передусім збалансоване поєд-
нання людських ресурсів, інституційних пере-
творень організації та безперервна адапта-
ція її до змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. 

Саме виходячи із сучасних підходів до 
формування ефективної підсистеми управ-
ління персоналом та використовуючи досвід 
прогресивних зарубіжних способів і техноло-
гій менеджменту персоналу, ми вбачаємо, що 
управління персоналом у системі менедж-

менту організації повинно складатися з шести 
таких елементів (рис. 1).

Проаналізуємо детальніше кожен із зазна-
чених елементів сучасної підсистеми управ-
ління персоналом.

1. Формування, функціонування та роз-
виток управління персоналом повинні базу-
ватися на застосуванні сучасних методоло-
гічних підходів. Основними компонентами 
методології управління персоналом є:

– філософія управління персоналом 
(сукупність внутрішньоорганізаційних зако-
нів, адміністративно-організаційних та етич-
них норм, система цінностей та переконань 
організації);

– концепція управління персоналом (мето-
дологічні та теоретичні засади, а також сис-
тема практичних підходів до формування 
механізму управління в конкретних умовах) 
[15, с. 27];

Рис. 1. Основні складники управління персоналом  
у системі менеджменту організації
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– принципи та методи управління персо-
налом (правила діяльності організації та спо-
соби впливу її на трудовий колектив);

– моделі управління персоналом (сукуп-
ність засобів, методів, прийомів, які засто-
совуються для найбільш ефективного вико-
ристання людського ресурсу в системі 
менеджменту організації).

2. Управління персоналом реалізовується 
за допомогою проведення кадрової політики 
організації. У наукових колах існує багато 
поглядів щодо тлумачення поняття «кадрова 
політика». Ми погоджуємося з визначенням 
дослідника Є.П. Пархімчіка, який ствер-
джує, що «кадрова політика організації – це 
сформульовані (усно або письмово) прин-
ципи, пріоритети, норми, правила роботи з 
кадрами, обов’язкові для всіх учасників про-
цесу управління персоналом, які спрямовані 
на досягнення завдань і стратегічних цілей 
організації та використовуються з урахуван-
ням постійних змін у внутрішньоорганіза-
ційних умовах і вимогах зовнішнього серед-
овища» [27, с. 5]. 

Таким, чином кадрова політика визначає 
головний напрям у роботі з персоналом на 
довгу перспективу.

Кадрова політика включає такі складники:
– стиль керівництва;
– правила трудового розпорядку;
– колективний договір;
– кадрове планування.
3. Залучення персоналу – захід із наймання 

персоналу для задоволення в перспективі 
потреби організації в кадрах за рахунок вну-
трішніх і зовнішніх джерел [30, с. 28]. 

Ефективна процедура залучення персо-
налу повинна включати в себе кілька послі-
довних етапів:

–  набір (підбір) персоналу (розроблення 
вимог до кандидатів на вакантну посаду, 
пошук персоналу, збір необхідної і достат-
ньої інформації про кандидата на вакантну 
посаду);

–  відбір персоналу (серія заходів і дій, 
здійснюваних підприємством для виявлення 
зі списку заявників тих, які найкраще підхо-
дять для вакантного місця роботи);

–  оформлення на роботу персоналу (про-
цедури, пов`язані з поданням, заповненням 

та підписанням документів працівником, які 
необхідні для прийому на роботу);

–  адаптація персоналу (взаємне присто-
сування працівника й організації, що ґрунту-
ється на поступовому включенні працівника в 
процес виробництва в нових для нього про-
фесійних, психофізіологічних, соціально-пси-
хологічних, організаційно-адміністративних, 
економічних, санітарно-гігієнічних і побутових 
умов праці та відпочинку) [15, с. 115]. 

4. Оцінка персоналу реалізується для 
визначення відповідності працівника вакантній 
чи займаній посаді. Для оцінки працівника на 
вакантну посаду, передусім необхідно встано-
вити його потенціал. Аналіз відповідності пра-
цівника займаній посаді (атестація), здійсню-
ється шляхом оцінювання його індивідуального 
внеску та результативності в процесі праці.

5. Розміщення і мотивація персоналу – це 
важливі функції управління персоналом, які 
забезпечують:

–  планування кар`єри організації з ураху-
ванням життєвих інтересів працівників;

–  умови, які сприятливо впливають на 
здоров'я та працездатність працівника під 
час виконання ним виробничих обов'язків та 
виключають вплив небезпечних і шкідливих 
чинників на робітників;

–  стабільність оплати та створення ефек-
тивної системи матеріального і нематеріаль-
ного стимулювання персоналу;

–  планомірне та обґрунтоване горизон-
тальне (ротація) та вертикальне переміщення 
персоналу.

6. Навчання персоналу необхідне для від-
повідності професійних знань і вмінь праців-
ників сучасному рівню управління і вироб-
ництва. Загалом виділяють чотири види 
навчання персоналу організації (професійна 
підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, 
перепідготовка персоналу, додаткова освіта).

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, дослідивши наукові праці вітчизняних 
та зарубіжних учених щодо сутності та змісту 
поняття «управління персоналом» у сучасній 
системі менеджменту організації, зазначимо, 
що ця проблематика має міждисциплінар-
ний та багатоаспектний характер і потребує 
подальшого науково-теоретичного обґрунту-
вання й осмислення.
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У межах дослідження звернено увагу на нездатність наявних методів аналізу до комплексної оцінки фінан-
сової стійкості туристичного підприємства. Це створює необхідність розроблення їх альтернативи. Виходячи 
з особливостей сутнісного наповнення категорії фінансової стійкості туристичного підприємства, альтерна-
тивний напрям в оцінці має будуватися на ідентифікації тих атрибутів, що відображають її внутрішній стан. 

Ключові слова: фінансова стійкість, туристичне підприємство, платоспроможність, кредитоспроможність, 
забезпеченість фінансовими ресурсами.

Демьян Я.Ю., Токарь Я.И. РОЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамках исследования обращено внимание на неспособность существующих методов анализа к ком-
плексной оценке финансовой устойчивости туристического предприятия. Это создает необходимость разра-
ботки их альтернативы. Исходя из особенностей сущностного наполнения категории финансовой устойчиво-
сти туристического предприятия, альтернативное направление в оценке должно строиться на идентификации 
тех атрибутов, которые отражают ее внутреннее состояние.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, туристическое предприятие, платежеспособность, кредито-
способность, обеспеченность финансовыми ресурсами.

Demyan Ya.Yu., Tokar Ya.I. THE ROLE OF FISCAL SUSTAINABILITY IN MANAGEMENT OF TOURIST 
ENTERPRISES 

This study is focusing on challenges for the implementation of failure of existing practices to realize the integrated 
assessing of fiscal sustainability of tourist enterprises. This creates a need to develop alternatives. Because of the 
essence nature of fiscal sustainability category of tourist enterprises, an alternative course to assess should be form 
on identifying the attributes that reflect its internal state. 

Keywords: financial stability, tourist enterprise, solvency, solvency, provision of financial resources.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Для ефективного менеджменту 
туристичного підприємства важливо визна-
чити рівень фінансової стійкості, за якого 
забезпечується безперервний процес вироб-
ництва і реалізації туристичного продукту. 

Це пояснюється тим, що розвиток суб’єктів 
бізнесу пов'язаний із невиробничою сферою, 
а це нематеріальне виробництво і, відповідно, 
залежить від можливостей щодо: 

– своєчасного погашення боргових 
зобов’язань; 

– повернення витрат, вкладених в обігові 
кошти;

– розвитку в межах переходу з одного 
стану в інший (за якістю, на основі вдоско-
налення техніки та технології виробництва 

туристичного продукту та впровадження інно-
вацій в управлінні).

Базову основу окреслених явищ становить 
оптимізація (або якісне поліпшення) процесів 
утворення, руху і використання фінансових 
ресурсів та джерел їх формування. Це дося-
гається через оптимальні значення змінних 
параметрів фінансової стійкості. При цьому 
вирішальне значення у менеджменті має 
оцінка, що інтерпретується як засіб та резуль-
тат співвіднесення наявного (фактичного) та 
необхідного рівня стійкості фінансового стану 
для діючого суб’єкту бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням щодо опису органічної мно-
жини дій менеджменту, що виконуються у 
межах оцінки фінансової стійкості підпри-
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ємства, присвячено зарубіжні та вітчизняні 
праці значної кількості науковців. Серед них 
варто назвати Н.Г. Слободян, М.Г. Чумаченко, 
А.Д. Шеремета та ін. Ці науковці вказують, 
що класична оцінка фінансової стійкості, яка 
заснована на коефіцієнтний методиці, недо-
сконала (у зв’язку з орієнтацією розрахунку 
основних фінансових показників на потреби у 
запасах, власні оборотні та позикові кошти). 

У працях Є.Є. Іоніна, М.Д. Білик, І.О. Бланка 
вказується на невисоку ефективність комп-
лексних методик оцінки фінансової стійкості 
(зокрема, Д. Ендовицького, С.М. Бухонової, 
Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерської, Г. Счі-
наса). Це зумовлено низкою властивих їм 
недоліків, таких як: відсутність конкретних 
рекомендацій із внутрішнього наповнення оці-
ночних блоків; залежність якості результатів 
від кваліфікації експертів; значне варіювання 
інтегрального показника (яке призводить до 
неоднозначного тлумачення результатів). 

Нездатність наявних методик аналізу 
фінансової стійкості туристичного підприєм-
ства до комплексної оцінки створює необхід-
ність розроблення альтернативи та вказує на 
потребу подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є окреслення 
питань щодо ролі оцінки в менеджменті фінан-
сової стійкості туристичного підприємства. 

Мета реалізована через такі дослідницькі 
завдання, як: 

– опис органічної множини оціночних дій, 
що мають певний зміст; 

– окреслення особливостей сутнісного 
наповнення категорії фінансової стійкості 
туристичного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виходячи з особливостей сутнісного 
наповнення категорії фінансової стійкості 
туристичного підприємства (що розгляда-
ється як параметрична єдність компонентів 
платоспроможності, кредитоспроможності й 
забезпеченості фінансовими ресурсами), вва-
жаємо, що альтернативний напрям в оцінці 
має будуватися на ідентифікації тих атрибу-
тів, які відображають її внутрішній стан. 

Так, за основу альтернативності прийнято 
орієнтацію на внутрішні компоненти фінан-
сової стійкості, що за істотними невід'ємними 
ознаками становлять сутність та фундамен-
тальні властивості субстанції, яка визначає 
рівень сталості туристичного підприємства. 

Властивості платоспроможності не сино-
німічні ліквідності [3; 7]. Оцінка у цій площині 
не може спиратися на відносне зіставлення 

активів із вимогами щодо погашення най-
більш термінових зобов'язань. 

Платоспроможність передбачає наявність 
такого атрибуту, як відсутність платіжної 
нестачі (тобто дефіциту грошового капіталу), 
але вже після погашення всіх зобов'язань, 
тому доцільною є оцінка цієї якості в межах 
угрупування активів і пасивів та їх співвід-
ношень (на початок та кінець періоду або 
за кілька періодів). Це можливо виходячи 
з технології угрупування, запропонованої 
Ю.А. Грасс [3] (табл. 1).

Практичне застосування технології угрупу-
вання активів і пасивів (на прикладі ТОВ «ТК 
«Амботіс Турс Сервіс») дає змогу легко отри-
мати співвідношення, які визначають не сино-
німічні до ліквідності риси платоспроможності 
(табл. 2).

Кредитоспроможність розглядається як 
стійка множина значень змінних щодо роз-
міщення та використання коштів. Елементи 
цієї множини визначають такі атрибути, як 
здатність туристичного підприємства своє-
часно погашати кредити і зобов'язання [7; 2]. 
Атрибути, властиві кредитоспроможності, 
змушують переглянути наявну методику її 
оцінювання. Сьогодні пропонується значна 
кількість таких методик (зокрема, PARSER, 
CAMPARI, методика Е.В. Неволиної). Разом 
із тим наявні сукупності методів та прийомів:

– претендують на комплексну оцінку всієї 
виробничо-фінансової діяльності суб'єкта 
туристичного бізнесу (для страхування ризику 
банку від непогашення кредиту);

– являють собою узагальнену систему 
показників, що не дає змоги ідентифікувати 
ефективність розміщення і використання 
коштів суб'єкта туристичного бізнесу.

Нами виділено необхідність орієнтації 
такої оцінки на параметри прибутковості 
(ймовірності банкрутства) та ліквідності. Це 
можливе в межах методики loan is paid back 
(lpb, або «кредит виплачується повністю»), 
британської аудиторсько-консалтингової ком-
панії Ernst & Young. 

Відмітними рисами lpb є наявність дифе-
ренційованого ряду співвідношень, який вико-
ристовується для [8]: 

1) групування підприємств за категоріями 
значень (на основі зіставлення з галузевими 
нормативами); 

2) трансформації результатів групування 
(відповідно до присвоєних ваг) у бальну 
оцінку кредитоспроможності (S).

Так, базові елементи lpb виділено в табл. 3.
Ілюстрація практичного застосування lpb 
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(на прикладі ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сервіс») 
дає змогу констатувати, що методика не про-
сто виявляє недостатню кредитоспромож-
ність об’єкта оцінювання. Вона демонструє 
високу інформативність щодо чинників зни-
ження базових атрибутів цієї характеристики 
(табл. 4). Наприклад, результати визначають 
як базовий чинник зниження бальної оцінки 

кредитоспроможності за 2016–2017 рр., зрос-
тання частки туристичного продукту, реалі-
зованого з відстроченням платежу. Ситуація 
акумулює наростання «дефіцитозмістовного» 
розриву між дебіторською та кредитор-
ською заборгованостями (для покриття якого 
менеджмент підприємства змушений залу-
чати додаткове кредитне забезпечення).

Таблиця 1
Технологія угрупування активів і пасивів туристичного підприємства  

для оцінки платоспроможності [3; 7]
Активи (А). Угруповання 

від найбільш ліквідних до 
найменш ліквідних 

Пасиви (П). Угруповання 
від найбільш термінових 
до найменш термінових

Типи платоспроможності, 
виходячи зі співвідношень  

А / П
група найменування група найменування висока* недостатня відсутня
А1 Найбільш ліквідні 

активи представлені 
грошовими коштами 
та короткостроко-
вими фінансовими 
вкладеннями

П1 Найбільш термінові 
пасиви представлені 
поточною креди-
торською забор-
гованістю, іншими 
короткостроковими 
зобов'язаннями, про-
строченими позиками

А П1 1≥ ;  
 А2 ≥П2; � 
А П3 3≥ ;  
А П4 4≤  

ряд рівно-
стей не від-
повідають 
ідеальному

А П1 1≤ ;  
 А2 ≤П2; �
А П3 3≤ ; 
А П4 4≥ .

А2 Швидко реалізовані 
активи представлені 
поточною дебітор-
ською заборгованістю

П2 Короткострокові 
пасиви представлені 
короткостроковими 
кредитами і позиками

А3 Повільно реалізовані 
активи представлені 
запасами і дебітор-
ською заборгова-
ністю, платежі за 
якою заплановано 
на наступний звітний 
період

П3 Довгострокові 
пасиви представлені 
довгостроковими 
кредитами та іншими 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

А4 Важко реалізовані 
активи представлені 
активами, які вико-
ристовуються у про-
цесі господарської 
діяльності (протягом 
тривалого періоду)

П4 Постійні пасиви або 
капітал і резерви, 
заборгованість 
учасникам із виплати 
доходів, доходи май-
бутніх періодів

* Ідеальний стан рівностей

Таблиця 2
Ілюстрація практичного застосування технології угрупування активів і пасивів  

на прикладі ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сервіс», 2016–2017 рр.
типи 

співвідношень 
А/П

Ідентифікація стану платіжного балансу  
(+;-), грн.

платоспроможність 
виходячи зі 

співвідношень А/П

2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р.
Недостатня  

(існує ризик достро-
кового припинення 

діяльності в результаті 
банкрутства)

надлишок нестача надлишок нестача 
А1<П1 А1 >П1 - -48000 80950 -
А2 >П2 А2<П2 187701 - - -61380
А3<П3 А3<П3 - -766300 - -758340
А4 >П4 А4 >П4 1213500 - 1222300 -
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Забезпеченість фінансовими ресурсами 
розглядається як обсяг активів (у т. ч. коштів), 
що забезпечує потреби безперебійного вироб-
ництва і реалізації туристичного продукту [1]. 
Атрибутами такої забезпеченості для турис-
тичного підприємства слід уважати стан врів-
новаженості активів і пасивів, а також грошо-
вих потоків.

Для ідентифікації врівноваженості грошо-
вих потоків існує стандартна методика, зорі-
єнтована на [1]: 

– зіставлення властивих грошовому 
потоку елементів відтоку і притоку, різниця 
між якими визначає величину загального гро-
шового потоку;

–  ідентифікацію якості управління еле-
ментами відтоку і притоку.

Зіставлення властивих грошовому потоку 
динамічних елементів повинно бути зорієн-
товане на підтвердження або спростування 
факту наявності головного атрибуту їх урів-
новаженості, а саме стійкості перевищення 
притоку над відтоком. Наприклад, ілюстра-
ція результатів зіставлення відтоку і притоку 
коштів, за даними ТОВ «ТК «Амботіс Турс 
Сервіс» (рис. 1), у 2017 р. та 2015 р. виявляє 
загальний грошовий потік +30 342 тис. грн. 

Однак для 2016 р. характерна його волатиль-
ність, пов'язана із загальним перевищенням 
значень відтоку на -227 322 тис. грн. Тен-
денція мінливості відповідних значень (коли 
її головна вісь проходить через значення 
загального відтоку) є ознакою неврівноваже-
ності грошових потоків.

Згідно з властивими грошовому потоку 
рисами розмежування у часі, якість управління 
повинна бути орієнтована на встановлення 
ймовірної наявності надлишку чи нестачі гро-
шової маси в найближчій перспективі. Таким 
чином, процес ідентифікації якості управління 
реалізується у межах аналізу динаміки таких 
коефіцієнтів, як [1; 7]: достатність створюва-
ного суб'єктом туристичного бізнесу чистого 
грошового потоку (КДДП); ефективність гро-
шових потоків організації (Креінв); ліквідність 
грошового потоку (Кддл). 

Практичні сторони аналізу якості управ-
ління грошовими потоками (за даними ТОВ 
«ТК Амботіс Турс Сервіс») розглянуто за 
даними рис. 2. Об’єкт оцінки характеризу-
ється надлишком грошової маси, що забез-
печує зростання ліквідності грошового потоку. 
Разом із тим це не визначає якість управління 
грошовими потоками, оскільки в низці періо-

Рис. 1. Зіставлення властивих грошовому потоку ТОВ «ТК «Амботіс Турс»,  
сервіс динамічних елементів, 2015–2017 рр.

Джерело: складено автором

 
Алгоритм ідентифікації стійкості перевищення 

притоку над відтоком 
Звітний 
період  
2017 г. 

Попередні періоди Інтерпретація 
результату 2016 2015 

I. Засоби, отримані від прибуткових операцій 64190 72081 159875 Зростання активів як 
відтік коштів «-».  
Зменшення активів, як 
притік коштів «+» 
 

II. Надходження і витрати по поточних операціях 19210 53930 92130 
III. Фінансові зобов'язання -68704 -64006 20391 
IV. Інше вкладення коштів -120849 -100770 70770 
V. Вимоги щодо фінансування (зменшення або 
приріст) 
- кредити 
- власний грошовий капітал  
- статутний капітал 

 
 

102880 
48300 

- 

 
 

-127380 
844 

- 

 
 

759029 
- 
- 
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дів значна частина грошової маси не викорис-
товувалася. 

Врівноваженість структури активів і пасивів 
передбачає не тільки маневреність капіталу, 
а й розвиток суб'єкту туристичного бізнесу за 
мінімальної залежності від кредитних ресур-
сів. Закономірно, що доцільною є орієнтація 
на коефіцієнти [6; 1; 7]: автономії (Ка); фінан-
сового ризику (Кф); маневреності власного 
капіталу (Км вк); довгострокової фінансової 
незалежності (Кдфн). 

За даними ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сер-
віс» окреслені показники ідентифікують стан 
неврівноваженості активів і пасивів й окрес-
люють тенденцію до збільшення залежності 
від кредиторів (рис. 3).

Виділені елементи системи показників – це 
лише змінні, які відображають внутрішній стан 
окремих характеристик фінансової стійкості 
туристичного підприємства, тому такі дані 
необхідно звести в інтегральному контексті. 
Наприклад, це можна забезпечити на основі 
синтезу оцінок характеристик, які довели 

свою коректність як базові змінні параметри 
фінансової стійкості.

Процедуру відповідного синтезу, зорієнто-
вана на розрахунок середнього бального зна-
чення визначальних змінних фінансової стій-
кості суб'єкта, проілюстровано на прикладі 
ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сервіс» (табл. 5). 

Єдину бальну оцінку фінансової стійкості 
ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сервіс» інтерпрето-
вано як низьку (у зв’язку з порушенням одного 
зі змінних параметрів), але за збереження 
можливості відновлення фінансової рівно-
ваги за рахунок поповнення джерел власних 
коштів і нарощування ліквідного грошового 
потоку.

Висновки з цього дослідження. На 
основі проведеного дослідження виділено 
нездатність наявних методів до комплексності 
оцінки фінансової стійкості туристичного під-
приємства та необхідність розроблення їх 
альтернативи.

Виходячи з особливостей сутнісного 
наповнення категорії фінансової стійкості 

Рис. 2. Оцінка якості управління грошовими потоками  
ТОВ «ТК Амботіс Турс Сервіс», 2015–2017 рр.

Джерело: складено автором

 
Показ
ник  

Інтерпретація результату оцінки за періодами: 
2017 2016 2015 

КДДП на 1 грн. вимог щодо 
фінансування припадає 0,17 

грн. додаткових коштів 

на 1 грн. вимог щодо 
фінансування припадає 0,64 

грн. додаткових коштів 

на 1 грн. вимог щодо 
фінансування припадає 0,16 грн. 

дефіциту грошової маси 
Креінв з 1 грн. притоку коштів на 

позаоборотні активи 
припадає 0,07 грн.* 

з 1 грн. притоку коштів відтік 
позаоборотних активів 

становить 11 грн. 

з 1 грн. притоку коштів на 
позаоборотні активи припадає 

0,33 грн.  
Кддл ліквідний грошовий потік  не ліквідний грошовий потік . ліквідний грошовий потік 

* Пов'язані із здійсненими витратами за аналізований період. 
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Рис. 3. Оцінка врівноваженості структури активів і пасивів  
ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сервіс», 2015–2017 рр. 

Джерело: складено автором

туристичного підприємства, альтернативний 
напрям в оцінці має будуватися на ідентифі-
кації атрибутів, що відображають її внутрішній 
стан. 

За основу альтернативності прийнято 
орієнтацію на компоненти, що за істотними 
невід'ємними ознаками становлять сутність 
та фундаментальні властивості субстанції, 
яка визначає рівень сталості туристичного 
підприємства.

Дані середнього бального індикатору та 
змінних параметрів можуть бути використані 

для абстрактного опису основних властивос-
тей фінансової стійкості. Це пов'язано з необ-
хідністю:

– утворення абстрактних понять, таких як 
«система координат» дій із зміцнення фінан-
сової стійкості. При цьому дії повинні бути 
спрямовані на збалансованість характеристик 
за основними структурними групами: «пла-
тоспроможність», «кредитоспроможність», 
«фінансова забезпеченість»;

– оперування «системою координат» дій 
для регулювання рівня фінансової стійкості.

  

Таблиця 5
Синтез оцінок базових змінних параметрів фінансової стійкості  

ТОВ «ТК «Амботіс Турс Сервіс» 

Характеристика  
змінних параметрів 

Бальна 
оцінка 

Інтерпретація результату за 
базовими змінними параметрами

Середній 
бальний 

індикатор (I)
∂ �� �1 Платоспроможнсть 2 Недостатня 2,1
∂2 � Кредитоспроможність 2 S становить більше за 1, однак 

менше за 2,42 
∂ − ∂� � �3 7 Фінансова 

забезпеченість 
2 Загальний грошовий потік із власти-

вими йому коливаннями
3, 3, 1, 3 ∂ �5 - �� ∂8  

Ка < 0 6, ; Кф > = −1 0 5 0 6; , ,Км �; 
Кдфн < 0,6

1, 1, 3 ∂ − ∂9 11  
КДДП > 1 ; Кддл > 1 0 25; ,   Креінв до

* I визначається за оціночною шкалою (від 1 до 3 балів): 1 бал – абсолютний тип стійкості; 1 1 2, −{ }�бала  – 
середній тип стійкості; 2 1 2 5, ,−{ }�бала  – низький тип стійкості з можливістю відновлення фінансової 
рівноваги; 2,6 і ↑  – низький (кризовий) тип стійкості, без можності відновлення фінансової рівноваги та 
збереження права володіння організацією в довгостроковій перспективі.

Джерело: складено автором
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У статті досліджено теоретичні аспекти кадрового менеджменту на підприємстві. Розглянуто значення 
ефективного управління персоналом в економічному розвитку організації. Досліджено сутність поняття «ка-
дровий менеджмент», його мету та основні задачі. Запропоновано, обґрунтовано основні напрями вдоско-
налення кадрового менеджменту, які передбачають реалізацію сукупності логічно-послідовних етапів робіт, 
спрямованих на забезпечення ефективного стратегічного розвитку підприємства.

Ключові слова: кадровий менеджмент, кадри, персонал, удосконалення, мотивація, навчання.

Дончак Л.Г., Добижа В.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В статье исследованы теоретические аспекты кадрового менеджмента на предприятии. Рассмотрено зна-

чение эффективного управления персоналом в экономическом развитии организации. Исследованы сущ-
ность понятия «кадровый менеджмент», его цель и основные задачи. Предложены, обоснованы основные 
направления совершенствования кадрового менеджмента, которые предусматривают реализацию совокуп-
ности логически-последовательных этапов работ, направленных на обеспечение эффективного стратегиче-
ского развития предприятия.

Ключевые слова: кадровый менеджмент, кадры, персонал, совершенствование, мотивация, обучение.

Donchak L.H., Dobizha V.V. IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
In the article theoretical aspects of personnel management of the enterprise. The impact of efficient human re-

source management on economic development of organization is considered. The essence of the concept of “per-
sonnel management”, its purpose and main tasks was explored. Proposed and substantiated the main directions 
of improvement of personnel management that involves the implementation of the totality of logically successive 
stages of work aimed at ensuring effective strategic development of the enterprise.

Keywords: personnel management, staff, personnel, improvement, motivation, training.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний етап функціонування під-
приємства характеризується високим рівнем 
динамічності його зовнішнього та внутріш-
нього середовища. Постійні зміни в системі 
управління підприємством мають стратегіч-
ний напрям та вимагають інновацій. Такі зміни 
викликані глобалізацією економіки, посилен-
ням безробіття, орієнтацією на високі при-
бутки власників, швидкими й безперервними 
організаційними та технологічними перетво-
реннями, охоплюють не лише бізнес загалом, 
але й організацію кадрової роботи на сучас-
них підприємствах. Тому кадровий менедж-
мент набуває особливого значення, оскільки 
підприємства, в яких працюватиме висококва-
ліфікований персонал, що має інноваційний 

потенціал і здатний швидко освоювати нову 
техніку, розробляти нові системи виробництва 
тощо, матимуть значні конкурентні переваги.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Комплексні методологічні та методичні 
дослідження із загальних проблем підготовки 
кадрів провели такі вчені, як, зокрема, В. Алек-
сєєв, Ю. Балашов, В. Рижов, С. Батишев, 
В. Сидоров, А. Касаєв, М. Ковригін, С. Мочер-
ний, Г. Щокін, Н. Гавкалова, В Галенко. Багато 
аспектів підготовки кадрів у системі ринко-
вих відносин розвинених країн досліджено 
зарубіжними вченими, такими як, зокрема, 
Т. Алфтан, В. Джифорд, Дж. Кілінг, Б. Лапорт, 
Ф. Роджерс, Дж. Швейцер.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас сьогодні 
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недостатньо уваги приділяється дослідженню 
поняття кваліфікованої робочої сили та осо-
бливим аспектам розвитку кадрового менедж-
менту на підприємстві. Крім того, ринкові 
перетворення зумовлюють потребу подаль-
шого поглибленого системного дослідження 
природи кваліфікації, сучасних тенденцій і 
закономірностей розвитку системи підготовки 
кадрів, а також розроблення механізму управ-
ління нею.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тео-
ретичних аспектів та основних напрямів удо-
сконалення кадрового менеджменту на під-
приємстві в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективність роботи будь-якого 
підприємства залежить від його конкретних 
працівників, їх знань, компетентності, ква-
ліфікації, дисципліни, мотивації, здатності 
вирішувати проблеми, сприйнятливості до 
навчання. Саме тому для успіху підприєм-
ства та забезпечення високої його конкурен-
тоспроможності необхідно правильно органі-
зувати працю підлеглих, причому необхідно 
постійно контролювати діяльність працівників 
з використанням різних ефективних мето-
дів управління персоналом, які засновані на 
наукових законах. Кадрові служби управління 
персоналом на підприємстві повинні скла-
датися з висококваліфікованих працівників, 
здатних ефективно приймати різні управлін-
ські рішення, отже, сприяти забезпеченню 
ефективності усього підприємства. Основна 
мета управління персоналом полягає у фор-
муванні необхідної кількості та складу праців-
ників, які повинні мати певну спеціалізацію та 
здатні забезпечити основні завдання розвитку 
господарюючого суб’єкта.

Саме за таких умов людина розгляда-
ється як важливий та цінний ресурс підприєм-
ства, а забезпечення ефективного кадрового 
менеджменту стало одним з основних завдань 
керівної ланки господарюючого суб’єкта.

Оскільки основним елементом кадрового 
менеджменту є кадри, а це поняття є тотож-
ним таким поняттям, як «персонал» і «людські 
ресурси», то досить часто замість словоспо-
лучення «кадровий менеджмент» використо-
вуються терміни «управління персоналом» та 
«управління людськими ресурсами».

Розглядаючи сутність поняття «кадри», 
відзначимо, що вони становлять основний 
штатний склад кваліфікованих працівників 
організації, що володіють спеціальними зна-
ннями, трудовими навичками та виконують 

різноманітні виробничо-господарські функції 
[1, с. 148].

Цікавим є й той факт, що в багатьох як 
вітчизняних, так і зарубіжних джерелах 
поняття «кадри» ототожнюється лише з пев-
ною категорією працюючих, а саме спеціа-
лістами або робітниками високої кваліфіка-
ції та стажем роботи на цьому підприємстві. 
Наприклад, у Франції кадрами називають 
лише управлінців найвищого та середнього 
рівнів, спеціалістів, що мають високу про-
фесійну підготовку. Кадровий менеджмент 
спрямований визначати основну мету й прин-
ципові настанови в роботі з персоналом на 
тривалий період.

Варто зазначити, що економічна література 
сьогодні по-різному трактує поняття «кадро-
вий менеджмент». Одні автори віддають 
перевагу меті й методам, за допомогою яких 
можна цю мету досягти, тобто акцентують 
увагу на організаційній стороні управління. 
Інші вчені, розглядаючи кадровий менедж-
мент, базовою основою вважають змістовну 
частину, що відображає функціональну сто-
рону управління.

Так, на думку В. Галенко, кадровий менедж-
мент – це комплекс взаємопов’язаних еконо-
мічних, організаційних і соціально-психологіч-
них методів, що забезпечують ефективність 
трудової діяльності та конкурентоспромож-
ність підприємств [2, с. 26–27].

Німецька школа менеджменту, розгляда-
ючи управління персоналом, дотримується 
дещо іншого підходу до цього визначення. 
Так, на їхню думку, кадровий менеджмент 
(менеджмент персоналу, економіка персо-
налу) є певною сферою діяльності, осно-
вними та важливими складовими елементами 
якої є визначення необхідної кількості пра-
цівників, залучення персоналу (вербування 
й відбір персоналу), залучення до роботи, 
вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, 
а також структуризація робіт, політика вина-
город і соціальних послуг, політика участі в 
успіху, управління витратами на персонал і 
керівництво співробітниками [3, с. 18].

Позитивної оцінки заслуговує думка Н. Гав-
калової, яка під кадровим менеджментом 
розглядає процес спрямованої дії кадрової 
служби на працівників з метою формування 
умов для якісного розвитку персоналу про-
мислового підприємства відповідно до наяв-
них стандартів з метою забезпечення ефек-
тивності діяльності підприємства. Основна 
мета та зміст задач кадрового менеджменту, 
на думку автора, наведені на рис. 1 [4, с. 7–8].
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Дещо інноваційний підхід до поняття 
кадрового менеджменту пропонує низка авто-
рів, які розглядають цю категорію як погра-
ничну галузь між інноваційним менеджмен-
том та управлінням персоналом. У кадровій 
роботі, на їхню думку, об’єктом інноваційного 
менеджменту є процеси оновлення й розви-
тку, потреби й параметри кадрів, кадрових 
систем підприємств та інших соціально-еко-
номічних структур; суб’єктом інноваційного 
менеджменту виступають інноваційні скла-
дові кадрових і трудових служб підприємств, 
установ та організацій [5, с. 49].

Доцільно погодитися з тим, що оскільки ком-
петентність персоналу є стратегічним ресур-
сом підприємства, то кадровий менеджмент 
має забезпечити необхідні умови для її фор-
мування й розвитку. Отже, необхідною умовою 
взаємодії підприємства та працівників є стабілі-
зація складу його персоналу. При цьому з ура-
хуванням того, що невпинний науково-техніч-
ний прогрес призводить до втрати актуальності 
знань найманих працівників [6, с. 72; 7, с. 187].

Таким чином, кадровий менеджмент є 
одним з найважливіших напрямів діяльності 

підприємства та вважається основним чин-
ником підвищення його конкурентоспромож-
ності, довгострокового розвитку, забезпе-
чення ефективності виробництва, умовою 
завоювання стійких і лідируючих позицій на 
ринку. Нові ідеї, технології та устаткування не 
допоможуть досягти успіху в бізнесі без підго-
товлених, грамотних і лояльних співробітни-
ків [8, с. 143].

Сучасна практика роботи з персоналом в 
Україні не сприяє якісному оновленню пер-
соналу, фахівців і керівників. Також слід від-
значити відсутність на підприємствах єдиної 
дієвої системи роботи з кадрами, а особливо 
це стосується вивчення здібностей та схиль-
ностей працівників, їх професійного та поса-
дового просування [9, с. 142–143].

Досвід роботи з персоналом на багатьох 
підприємствах показує, що забезпечення 
високого рівня якості працівників та форму-
вання позитивного клімату в колективах є 
важливими чинниками ефективності вироб-
ництва і конкурентоспроможності продук-
ції. Активізація інноваційної діяльності на 
підприємстві є заслугою перш за все його 

 

 
Мета кадрового 
менеджменту 

забезпечення підприємства кадрами необхідної кількості 
і якості, організація його ефективного використання, 
професійного та соціального розвитку 

Задачі кадрового 
менеджменту 

- визначення потреби в кадрах з урахуванням стратегії розвитку підприємства, обсягу 
виробництва продукції, послуг; 
- формування чисельного і якісного складу кадрів; 
- кадрова політика; 
- адаптація працівників на підприємстві; 
- оплата і стимулювання праці; 
- оцінка діяльності та атестація кадрів, орієнтація її на заохочення і просування 
працівників за наслідками праці та цінністю працівника для підприємства; 
- система розвитку кадрів; 
 - інтелектуальні цінності працівників; 
- взаємини працівників, засновані на довірі, взаємній відповідальності, взаємодопомозі; 
- об’єднання особистих цілей працівників із загальними цілями підприємства; 
- діяльність багатофункціональної кадрової служби як органу, відповідального за 
забезпечення підприємства робочою силою і за надійний соціальний захист працівника 

 
Рис. 1. Мета й задачі кадрового менеджменту підприємства
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працівників. З’являються нові робочі місця, 
що потребує для підприємства висококва-
ліфікованих кадрів, які здатні працювати в 
умовах нових технологій. Сьогодні виникла 
потреба формування нової дієвої системи 
роботи з кадрами, потрібна нова кадрова 
політика, впроваджувати яку повинні про-
фесіонали.

У чому ж полягає складність управління 
людьми? Для роботи з персоналом потрібно 
добре знати певні психологічні особливості 
кожного працівника. На жаль, людина може 
робити чимало помилок та виявляти свій 
характер, отже, порушувати атмосферу в 
колективі. Все це може негативно позначи-
тись на діяльності підприємства. Тому про-
блема ефективного управління виробни-
цтвом є перш за все проблемою ефективної 
роботи з кадрами.

Кадровий менеджмент є не чим іншим, як 
гарантією успіху підприємства. Адже якісна 
робоча сила – це лише основа ефективної 
роботи суб’єкта господарювання, а для того 
щоб досягти бажаної результативності, необ-

хідно вміти правильно організувати працівни-
ків, сприяти позитивному клімату в колективі, 
забезпечити відповідними умовами праці 
тощо. Лише тоді підприємство зможе стати 
потужним суб’єктом, здатним вистояти жор-
сткі умови конкуренції та досягти стабільного 
стратегічного розвитку.

Підприємства кожного дня вимушені 
долати низку проблем, пов’язаних з управлін-
ням персоналу, зокрема організацію відбору 
та найму працівників, їх звільнення, навчання 
та перепідготовки, підвищення кваліфікації, 
забезпечення ефективності праці працівни-
ків. Вирішення цих та багатьох інших проблем 
насамперед залежить від організації та роботи 
кадрового менеджменту на підприємстві, від 
вибраної кадрової політики, рівня організації 
діяльності кадрових служб, які мають безпо-
середній вплив на систему управління персо-
налом підприємства [10].

Побудова ефективного кадрового менедж-
менту на підприємстві, на нашу думку, пови-
нна здійснюватися поетапно з урахуванням 
сучасних умов розвитку економіки (рис. 2).

Рис. 2. Формування системи кадрового менеджменту підприємства

 

Аналіз та розробка 
стратегії розвитку 

підприємства 

аналіз перспектив розвитку підприємства на 
визначений період часу, технічних, маркетингових та 
інших цілей, ситуації в країні, на ринках праці, 
товарів, послуг, у конкуруючих і вищестоящих 
організаціях, взаємин з місцевою владою, 
профспілками тощо; аналіз професійно-
кваліфікаційного складу працівників, що базується на 
обліку рівня кваліфікації, вікового складу, а також 
перспектив розвитку персоналу, що включають 
розміщення, просування, підвищення кваліфікації і 
перекваліфікацію, вдосконалення оцінки кадрів, 
стилю керівництва, вирішення соціальних проблем 
 

Визначення мети та 
основних задач 

кадрового менеджменту 

розробка програм, шляхів досягнення цілей кадрової 
роботи, конкретизованих з урахуванням нинішніх 
умов і можливих змін, побудова системи процедур і 
заходів для досягнення цілей, свого роду кадрових 
технологій, закріплених у документах, формах, 
обов'язково з урахуванням як нинішнього стану, так і 
можливих змін 

Моніторинг персоналу 

розробка процедур діагностики і прогнозування 
кадрової ситуації; визначення індикаторів стану 
кадрового потенціалу, розробка програм постійної 
діагностики і механізм розробки конкретних заходів 
для розвитку і використання знань, умінь і навичок 
персоналу 
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Система кадрового менеджменту на під-
приємстві вимагає постійного вдосконалення, 
основними напрямами якого, на наш погляд, 
мають бути:

– розробка ефективної кадрової політики;
– постійне вдосконалювання кадрової 

роботи на підприємстві;
– турбота керівництва про підвищення 

рівня кваліфікації своїх співробітників;
– поєднання ефективного навчання пер-

соналу, підвищення кваліфікації і мотивації 
для розвитку здібностей працівників;

– чітка система управління коштами, виді-
леними на навчання та підвищення кваліфі-
кації, облаштування робочого місця, виплату 
заробітної плати;

– усвідомлення значення людського чин-
ника як елементу конкурентоздатності підпри-
ємства;

– формування позитивного морально-
психологічного клімату в колективі, який 
забезпечить найповніше використання потен-
ціалу працівників;

– створення на підприємстві умов для 
зменшення числа звільнених;

– продумана соціальна політика, в якій 
важливу роль відіграє матеріальне стимулю-
вання персоналу, програми щодо покращення 
умов праці, відпочинку, пільгового харчу-
вання; вжиття комплексу заходів зі створення 
високопродуктивних виробничих колективів;

– координація і контроль виконання намі-
чених кадрових заходів;

– пошук і добір персоналу є продовжен-
ням кадрової політики, реалізованої підприєм-
ством, і одним з ключових елементів системи 
управління персоналом, тісно пов’язаним 
практично з усіма основними напрямами 
роботи в цій сфері.

На наш погляд, основну увагу у сфері 
управління персоналом на підприємстві необ-
хідно звернути саме на питання добору висо-
кокваліфікованого персоналу. Підприємству 
слід інтенсифікувати власні зусилля у таких 
напрямах роботи з персоналом.

1) Кадрове планування, відбиваючи полі-
тику і стратегію організації, визначає якісну 
і кількісну потребу в персоналі. Кадрове 
планування задає чіткі орієнтири, що стосу-
ються професійної приналежності, кваліфі-
кації та кількості організації працівників, що 
вимагається.

2) Аналіз роботи, нормування праці й 
оцінка виконання дають змогу виробити 
вимоги та критерії, відповідно до яких будуть 
відбиратися кандидати на конкретні вакантні 

посади. З іншого боку, оцінка робочих показ-
ників нових працівників після деякого періоду 
їхньої роботи в організації дає змогу визна-
чити ефективність самого процесу добору.

3) Система стимулювання дає можливість 
виробити політику стимулювання праці і набір 
стимулів, спрямованих на залучення канди-
датів, що відповідають усім необхідним вимо-
гам, а також сприяє утриманню вже найнятих 
працівників.

4) Організаційна культура об’єднує 
порядки, норми поводження і трудові цінності, 
які культивуються в організації, враховуються 
під час встановлення критеріїв, використову-
ваних під час пошуку й добору нових праців-
ників. Укомплектувати організацію працівни-
ками, здатними прийняти чинні в ній норми, 
цінності, правила, не менш важливо, ніж зна-
йти професіоналів, що володіють необхід-
ними знаннями, досвідом, навичками і діло-
вими якостями.

5) Система заходів для адаптації нових 
працівників до роботи в організації і до тру-
дового колективу є прямим продовженням 
процесу пошуку й добору кадрів. Важливо 
не тільки відібрати кращих працівників, але 
й забезпечити їхнє входження в організа-
цію та вихід на необхідний рівень робочих 
показників.

6) Навчання є продовженням процесу 
добору й адаптації нових працівників. Воно 
спрямоване як на освоєння новачками необ-
хідних для успішної роботи знань і навичок, 
так і на передачу ним установок і пріоритетів, 
що складають ядро організаційної культури.

Однак для того щоби зв’язок між основними 
функціональними напрямами процесу управ-
ління персоналом і роботою щодо пошуку й 
добору персоналу для заповнення вакансій, 
що існують на підприємстві, не був декларо-
ваний лише на папері, необхідна ефективна 
структура служби управління персоналом.

Гарні результати дає досвід багатьох укра-
їнських підприємств, коли в єдину службу 
управління персоналом поєднуються відділ 
кадрів, відділ праці, відділ навчання та психо-
логічна служба. Ефективність діяльності щодо 
пошуку й добору нових працівників підвищу-
ється, якщо цей напрям роботи здійснюється 
під єдиним керівництвом та координується з 
іншими сферами діяльності, пов’язаними з 
управлінням персоналом, від ведення кадро-
вої документації до питань нормування й 
соціального захисту. Це дає змогу не тільки 
дотримуватися більш чітких критеріїв і про-
цедур під час пошуку й добору кадрів, але й 
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забезпечувати високі результати в професій-
ній і соціальній адаптації нових працівників.

Узагальнена структура системи кадрового 
менеджменту, складові елементи якої описані 
вище, наведена на рис. 3.

З метою вдосконалення роботи з управ-
ління кадрами на підприємстві необхідно 
чітко усвідомлювати, які програми з управ-

ління є першочерговими та вимагають постій-
ного виконання та контролю якості (рис. 4).

Висновки з цього дослідження. Отже, 
під кадровим менеджментом доцільно розу-
міти сукупність методів, принципів, способів, 
які забезпечують основні напрями роботи з 
персоналом, сприяючи ефективності госпо-
дарської діяльності підприємства. Для побу-

Рис. 3. Узагальнена структура системи  
кадрового менеджменту на підприємстві

Рис. 4. Програми у сфері роботи з персоналом
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дови адекватного кадрового менеджменту 
необхідно мати чітке уявлення про цілі, 
норми й засоби вжиття кадрових заходів. 
Адже конкретизація місії, мети й принципів 
кадрової політики здійснюється саме в рам-

ках окремих кадрових заходів, спрямованих 
на досягнення відповідності персоналу зада-
чам роботи організації, що проводяться з 
урахуванням конкретних задач етапу розви-
тку організації.
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У статті розглянуто питання пошуку актуальних джерел фінансової підтримки сільськогосподарських під-
приємств України. Визначено перспективні напрями їх фінансування у сучасних умовах розвитку. Акцентова-
но увагу на необхідності залучення нетрадиційних джерел фінансування та посилення державної підтримки 
аграрної сфери.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассмотрены вопросы поиска актуальных источников финансовой поддержки сельскохозяй-
ственных предприятий Украины. Определены перспективные направления их финансирования в современ-
ных условиях развития. Сделан акцент на необходимости привлечения нетрадиционных источников финан-
сирования и усиления государственной поддержки аграрной сферы.
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Kovalenko M.V., Polischuk M.M., Goryachun O.V. MODERN SOURCES OF FINANCING AGRICULTURAL 
ENTERPRISES

The article deals with the search of financial support actual sources for agricultural enterprises of Ukraine. The 
perspective directions of their financing in the modern conditions of development are determined. The need to attract 
non-traditional sources of funding and the strengthening of state support to the agrarian sector are justified.

Keywords: financing, self-financing, shadow economy, savings, state financing, credit, leasing, foreign invest-
ments.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі актуальність питання про налагодження 
системи фінансової підтримки аграрної сфери 
виробництва беззаперечна. Від його вирі-
шення значною мірою залежить рівень роз-
витку технічної бази сільського господарства, 
нарощування обсягів виробництва сільсько-
господарської продукції, ефективність вико-
ристання залучених ресурсів, рівень життя 
сільського населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній українській економічній літературі 
цим проблемам присвячені роботи провідних 
економістів-учених: Л.М. Борщ, В.В. Кова-

льова, А.А. Пересади, В.Г. Андрійчука, П.І. Гай-
дуцького, В.П. Савчука, О.В. Добровольської, 
О.І. Гудзь, Н.І. Демчук та інших.

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є пошук та мобілізація ефектив-
них форм та методів фінансування сільсько-
господарських підприємств, оскільки наявні 
джерела фінансування не створюють під-
ґрунтя для формування потужного економіч-
ного потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Значущість аграрного сектору поля-
гає в тому, що він залишається основною 
виробничо-господарською та суспільно-орга-
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нізуючою базою життєдіяльності основної 
частини жителів села, що становить майже 
третину населення (рис. 1).

В Україні оцінка фінансового забезпечення 
діяльності агроформувань залишається неза-
довільною: сільськогосподарські підприєм-
ства, відчуваючи нестачу власних коштів та не 
маючи можливості залучати дорогі банківські 
кредити, у більшості своїй залишаються низь-
корентабельними та подекуди збитковими. 
Крім того, цільове фінансування аграрного 
сектору економіки є недостатнім через незна-
чні обсяги бюджетних коштів на підтримку роз-
витку галузі та незбалансованість бюджетів.

Вибір методів фінансування дає змогу роз-
рахувати пропорції у структурі джерел фінан-
сових ресурсів, найпоширенішими серед яких 
є самофінансування, кредитне фінансування, 
лізинг, залучення заощаджень населення та 
коштів іноземних інвесторів, бюджетна під-
тримка та інші.

Самофінансування базується на повній 
окупності виробничих витрат, розширенні 
матеріально-технічної бази аграрного підпри-
ємства та означає ступінь покриття поточних 
та капітальних витрат за рахунок власних 
джерел суб’єкта підприємницької діяльності, 
які формуються в основному за рахунок амор-
тизації та прибутку.

У країнах із розвинутою ринковою еко-
номікою рівень самофінансування досягає 
60% і більше (якщо менше – падає престиж 
фірми) [15].

Основою формування власних фінансо-
вих ресурсів є розмір чистого прибутку під-

приємства як індикатора ефективності його 
господарської діяльності. Слід підкреслити, 
що прибуток сьогодні є джерелом фінансу-
вання лише на рентабельних підприємствах. 
У сучасних складних для сільськогосподар-
ського виробника умовах збитковості вироб-
ництва та значних податкових навантажень 
прибуток як джерело формування фінансових 
ресурсів значно поступається амортизації.

Протягом тривалого часу важливим влас-
ним джерелом фінансування оновлення та 
відтворення основних засобів були амортиза-
ційні відрахування, за рахунок яких господар 
вкладав кошти у своє виробництво. 

Амортизаційна політика в сільському гос-
подарстві не повною мірою відповідає сучас-
ним потребам розвитку аграрного сектору 
економіки: не забезпечує створення необхід-
них умов для нормального відтворення осно-
вного капіталу, приводить до викривленого 
відображення вартості окремих об’єктів осно-
вних засобів і суми їх зносу і, як наслідок, тягне 
за собою зниження нарахованих і віднесених 
на витрати виробництва амортизаційних від-
рахувань [3]. Крім того, зростаюча інфляція 
постійно знецінює власні кошти підприємств, 
накопичені за допомогою амортизаційних від-
рахувань, і фактично девальвує це джерело. 

Важливим джерелом фінансових ресур-
сів може стати залучення коштів тіньового 
сектору економіки України. Його легалізація 
шляхом створення сприятливого клімату для 
інвесторів розв’язала би чимало фінансових 
проблем і дала приплив додаткових інвести-
цій. За світовими нормами прийнятною вва-

Рис. 1. Місце аграрного сектору в національній економіці України, 2017 р.
 Джерело: складено автором на основі [6]
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жається частка тіньової економіки на рівні 
5–10% від ВВП країни. 

Сьогодні, за різними оцінками фахівців, в 
Україні рівень тіньової економіки становить 
44,8%, що вже є критичним. У 2017 р. рівень 
тіньової економіки становив 45% від офіцій-
ного ВВП, що на 11 в.п. більше порівняно з 
показником 2016 р. (рис. 2). 

Динаміка детінізації стримується досі неви-
рішеними проблемами, що негативно позна-
чається на показниках розвитку економіки 
країни загалом. Це, зокрема:

– збереження значних викликів стабіль-
ності фінансової системи країни в умовах 
збанкрутіння фінансових інститутів та виве-
дення їх з ринку;

– наявність територій, непідконтрольних 
владі, утворених у процесі військової агресії 
на території країни;

– низька довіра суб’єктів господарювання 
до інститутів влади [7].

Результативність процесу детінізації еко-
номіки є похідною від спроможності держави 
створити сприятливі умови для нарощення 
суб’єктами господарювання ділової актив-
ності в легальній економіці завдяки поліп-
шенню інвестиційного та бізнес-клімату в 
країні та створенню такого інституційного 
середовища, для якого тіньова економіка 
стала б неефективною [7].

За даними Міністерства економіки, най-
більш «затінізованими» галузями національ-
ної економіки у 2016–2017 рр. були промисло-
вість та операції з нерухомістю (рис. 3).

Динаміка рівня тіньової економіки в розрізі 
видів економічної діяльності у 2017 р. була 
різноспрямованою. Так, тенденції до змен-
шення рівня тіньового сегменту за підсумком 
2017 р. збереглися у чотирьох агрегованих 
ВЕД – у переробній промисловості (на 7 в.п. 
порівняно з 2016 р.), у добувній промисло-
вості (на 1 в.п.), у ВЕД «Фінансова та стра-
хова діяльність» (на 2 в.п.) та у ВЕД «Операції 
з нерухомим майном» (на 4 в.п. відповідно).

Традиційно низьким рівень тіньової еко-
номіки залишився у ВЕД «Сільське, лісове 
та рибне господарство». Проте через нижчу 
врожайність окремих сільськогосподарських 
культур (внаслідок несприятливих погод-
них умов у період вегетації, дозрівання та 
проведення збору) та складну епізоотичну 
ситуацію у тваринництві підприємства цього 
ВЕД зазнали суттєвих збитків за підсумком 
2017 р. (обсяг збитків збільшився у 9,2 раза 
порівняно з обсягом 2016 р.), що й зумовило 
збільшення рівня тіньової економіки у цьому 
ВЕД на 5 в.п. [7].

Виведення національного капіталу «з тіні» 
вимагає від держави залучення широкого 
спектру економічних регуляторів у сфері опо-
даткування та кредитно-фінансового регу-
лювання «детінізованого» капіталу. Тіньові 
кошти – величезний резерв, залучення якого 
в аграрний сектор вирішило би чимало фінан-
сових проблем.

Також значним резервом фінансових 
ресурсів є заощадження фізичних осіб. Орга-
нізовані заощадження залучаються до інвес-
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Рис. 2. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні  
(у % від обсягу офіційного ВП) [7]
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тиційної діяльності за допомогою банківських 
і небанківських фінансово-кредитних установ. 
Неорганізовані заощадження формуються 
шляхом купівлі домогосподарствами вільно-
конвертованої валюти, майна та нагрома-
дження готівки [14].

Останнім часом значення депозитних 
вкладів як способу заощадження суттєво зни-
зилося. За даними НБУ, охоплення населення 

депозитами зараз найнижче за останні 8 років. 
Причин для такого низького інтересу людей 
до банківських вкладів кілька, починаючи від 
зниження рівня доходів населення, закінчу-
ючи підвищенням рівня інфляції, яка «з’їдає» 
практично всю вигоду від відсотків [4]. 

Як повідомляє інформаційне агент-
ство «Інтерфакс Україна», спираючись на 
дані Державного комітету статистики Укра-
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Рис. 3. Рівень тінізації економіки за видами економічної діяльності (ВЕД), % [7]

Рис. 4. Структура прямих іноземних інвестицій в Україну  
за видами економічної діяльності, 2017 р. 
Джерело: складено автором за даними [12]
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їни, у 2017 р. доходи населення становили 
2475,8 млрд грн, витрати – 2544,8 млрд грн. 
При цьому у 2017 р. порівняно з 2016 р. номі-
нальні доходи населення збільшилися на 
24,4%, реальні – на 6%, а заощадження укра-
їнців у 2017 р. зменшилися на 69 млрд грн [8]. 
Як результат – українці все менше грошей 
несуть до банку. Дослідження, проведене 
маркетинговою компанією GfK Ukraine, пока-
зує, що станом на кінець 2016 р. всього 3,4% 
українців мали депозити в банках. Це вдвічі 
менше, ніж у 2008 р., коли був зафіксований 
«депозитний максимум».

Згідно з опитуванням GfK Ukraine, більше 
половини населення України сьогодні взагалі 
не має грошових заощаджень – ні у вигляді 
банківських вкладів, ні у вигляді готівки. 
Серед тих, чий місячний дохід не переви-
щує 4000 грн, 77,6% респондентів відпо-
віли, що не мають ні депозитів, ні наявних 
заощаджень. Серед тих, хто отримує більше 
8000 грн на місяць, таку відповідь дали 55,1% 
респондентів [4].

Причиною того, що населення повільно 
нарощує обсяги своїх вкладів у банках та в 
інших фінансових установах, є відсутність 
гарантій з боку держави, психологічні бар’єри 
невпевненості у сталих відсотках, тобто в 
отриманні гарантованого доходу, брак прозо-
рої системи захисту вкладів населення. 

Стимулювати інвестиційну активність 
населення можна встановленням в інвес-
тиційних банках вищих, порівняно з іншими 
банківськими установами, процентних ставок 
для фізичних осіб, наданням громадянам, які 
беруть участь в інвестуванні підприємства, 
першочергових прав на придбання його про-
дукції за зниженими цінами тощо [2].

Збільшення обсягів фінансування за 
рахунок державного бюджету є першочер-
говим завданням інвестиційної політики 
більшості країн світу. Згідно з українським 
законодавством, питома вага видатків на 
фінансування сільського господарства має 

становити не менше 5% видаткової час-
тини Державного бюджету. Реальні обсяги 
фінансування не досягають задекларованих 
показників (табл. 1).

Як свідчать дані табл. 1, фактична дер-
жавна підтримка аграрного сектору в Україні 
є низькоефективною, не компенсує витрат 
сільськогосподарських підприємств у резуль-
таті цінового та торговельного диспаритету.

Основними пріоритетами у державній 
аграрній політиці мають стати:

– розширення масштабів інтеграції дріб-
них фермерів із великими товарними госпо-
дарствами, переробними, збутовими підпри-
ємствами та постачальниками ресурсів;

– радикальне зміцнення соціальної інф-
раструктури села;

– запровадження нових механізмів роз-
поділу субсидій сільськогосподарським това-
ровиробникам, які орієнтують їх на сигнали 
ринку, а не на види виробничих субсидій;

– забезпечення прозорості процесу роз-
поділу фінансової підтримки, рівноправна 
участь усіх товаровиробників в її отриманні 
та встановлення сумарних дотаційних обме-
жень на одного отримувача державних 
бюджетних виплат;

– застосування механізмів фінансової 
підтримки сільгосптоваровиробників шля-
хом субсидування ставки відсотка, надання 
гарантій під банківські позики чи прямі інвес-
тиції, надання товарних кредитів, сільсько-
господарської техніки в лізинг, підтримка кре-
дитних кооперативів, страхування продукції 
тощо [10].

Агропромисловий комплекс України потре-
бує значних фінансових надходжень. В умо-
вах, коли обсягів внутрішнього фінансування 
недостатньо для розширеного відтворення 
агровиробництва, актуальним стає питання 
активізації інвестиційних процесів за рахунок 
залучених джерел. Сьогодні фінансові вли-
вання в аграрний сектор – потужний стиму-
лятор розвитку ринкових відносин у цій сфері 

Таблиця 1
Динаміка видатків державного бюджету України  

на сільське господарство, 2013–2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2017 р. до 
2013 р., %

Видатки Державного бюджету – всього, 
млрд грн 287,6 299,6 402,9 489,3 566,6 197,0

Сільське господарство, млрд грн 7,6 5,8 4,7 4,4 11,0 144,7
у відсотках до загального обсягу 
видатків, % 2,6 1,9 1,2 0,9 1,9 х

Джерело: складено автором за даними [16]
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та інтеграції України у світовий економічний 
простір.

Але тут слід мати на увазі, що в структурі 
фінансування зовнішні джерела не повинні 
переважати над внутрішніми, адже тоді втра-
чається самостійність підприємства як вироб-
ничої одиниці.

В аграрному виробництві розвинених країн 
світу широкого розвитку набула спеціальна 
система сільськогосподарського кредиту-
вання, орієнтована на специфіку сільського 
господарства. Відчутна особливість сіль-
ського господарства полягає в нестачі вільних 
фінансових коштів, високій капіталомісткості 
й порівняно низькій фондовіддачі, сезонності 
виробництва та значній тривалості виробни-
чого циклу, залежності від природно-кліматич-
них умов. Усе це робить його менш конкурен-
тоспроможним на ринку позикових капіталів.

Олег Кулініч, народний депутат, голова під-
комітету з питань земельних відносин Аграр-
ного комітету ВРУ, зазначає, що кредиту-
вання – це основа будь-якого бізнесу, але, на 
жаль, в Україні воно практично не доступне 
для малих та середніх агровиробників, які не 
мають ліквідного заставного майна. Та навіть 
якщо кредит таки надається, то «драконів-
ські» ставки примушують працювати насам-
перед на його погашення, а не на розвиток 
підприємства. Тому однією з найважливіших 
цілей державної підтримки він називає зде-
шевлення державою кредитів для аграріїв. 
Це можна робити двома способами: або за 
рахунок компенсації кредитних ставок, або 
шляхом часткової компенсації тіла кредиту. 
Здешевлення кредитів дасть можливість 
аграріям пускати частину прибутків на капі-
тальні інвестиції та розвиток виробництва. 
Такі програми діяли у середині 2000-х років 
і були дійсно ефективними. Якщо говорити 
про тваринництво, то це – будівництво та від-
новлення корівників та свинарників, закупівля 
нового сучасного обладнання тощо. Якщо 
держава готова буде «гасити» 40–50% тіла 
кредиту, то це дійсно працюватиме на галузь, 
матиме широке застосування і дасть поштовх 
до розвитку тваринництва [5].

Провідним напрямом кредитної політики в 
сільському господарстві має бути створення 
пільгового механізму кредитування вироб-
ників-аграріїв. Для цього потрібна гарантія 
з боку держави у наданні банками безвід-
соткових і з відстрочкою оплати цільових 
кредитів для модернізації та розширення 
матеріально-технічної бази сільськогос-
подарського виробництва, впровадження 

нових технологій, створення підприємств 
переробки й реалізації продукції. За раху-
нок державного бюджету необхідно також 
відшкодувати комерційним банкам частину 
плати за кредит, що зробить його дешевшим 
та доступним для безпосередніх одержува-
чів. Держава повинна стати в тій або іншій 
формі своєрідним гарантом і, таким чином, 
взяти на себе економічний ризик кредиту-
вання сільськогосподарських підприємств у 
період їх становлення і зміцнення [9].

Перспективним напрямом є збільшення 
обсягів кредитування агропромислових хол-
дингів, що здійснюють не лише виробництво 
і переробку, а й реалізацію сільськогосподар-
ської продукції. Вони являють собою органічне 
поєднання фінансового і агропромислового 
капіталу. У такому разі кредитується завер-
шений цикл обігу коштів і товарів, що змен-
шує ризик неповернення кредитів. Комерційні 
банки часто самі стають учасниками агропро-
мислових холдингів, виконуючи функції кре-
дитора та керівника фінансових потоків хол-
дингу. Поєднання цих двох функцій зменшує 
кредитні ризики та збільшує зацікавленість 
банку в нарощуванні кредитного портфеля. 
Аграрні підприємства отримують доступ до 
фінансово-кредитних і матеріально-технічних 
ресурсів, а фінансові інститути – вигідне і при-
буткове розміщення капіталу [9].

Одним із альтернативних джерел фінан-
сування сільського господарства може стати 
відродження кредитної кооперації. Але воно 
вимагає з боку держави надання цільової 
допомоги у вигляді здешевлених банківських 
кредитів. З-поміж переваг сільськогосподар-
ського кредитного кооперативу можна виді-
лити такі: позичальники можуть отримати 
кредити за меншими процентними ставками, 
а вкладники – більший процент за свої заоща-
дження; члени кредитного кооперативу є не 
лише його клієнтами, а й власниками; мож-
ливість оперувати невеликими вкладами та 
кредитами [11].

В Україні за роки незалежності не було 
створено цих важливих для успішної діяль-
ності аграрного сектору елементів. І найголо-
вніше – не створено ефективного механізму 
кредитування села. Наявна бюджетна про-
грама зі здійснення фінансової підтримки під-
приємств агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів спрощує 
доступ сільськогосподарських підприємств 
до кредитних ресурсів, але не сприяє комп-
лексному розв’язанню кредитної проблеми 
загалом.
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У сучасних умовах економічного роз-
витку України особливої актуальності для 
виробників-аграріїв набуває вдосконалення 
лізингових відносин. Лізинг можна розгля-
дати як трансформацію банківського кредиту 
в товарний шляхом надання лізингодавцем 
лізингоодержувачу майна у формі оренди 
[9]. Слід зазначити, що у багатьох розвине-
них країнах світу лізинг давно набув особли-
вого розвитку, адже отримати довгострокову 
позику в банку складно, а контракт за лізин-
гом укласти простіше, оскільки лізингові ком-
панії не вимагають від лізингоодержувача 
ніяких додаткових гарантій. 

Лізинг дає можливість підприємствам здій-
снювати модернізацію, розширення і онов-
лення виробництва, починати нові справи, не 
витрачаючи коштів для придбання техніки. Осо-
бливо привабливий лізинг для малих і серед-
ніх підприємств, тому що відкриває їм доступ 
до передових технологій, дає змогу змінювати 
застарілі зразки обладнання на прогресивні. 

Вартість договорів фінансового лізингу за 
галузями наведена в табл. 2.

Як свідчать дані табл. 2, за підсумками 
2017 р. у трійку лідерів зі споживання лізин-
гових послуг увійшли: транспортна галузь 
(вартість договорів – 7220,4 млн грн (31,7% 
від загальної вартості)), сільське господар-
ство (5503,4 млн грн (31,7%)), сфера послуг 
(1349,2 млн грн (5,9%)).

Вартість договорів фінансового лізингу на 
кінець періоду за обладнанням наведена в 
табл. 3.

За даними табл. 3, основними об’єктами 
лізингу за договорами 2017 р. залишалися 
транспортні засоби (61,3% вартості усіх чин-
них договорів лізингу), техніка, машини й 
устаткування для сільського господарства 
(19,3%) та будівлі і споруди (5,2%).

Кошти іноземних інвесторів у сучасних 
умовах нестачі власних фінансових засобів 
можуть стати потужним генератором пожвав-
лення інвестиційної активності в аграрному 
секторі України. 

Сьогодні доступ українських сільськогос-
подарських підприємств до ринку іноземних 
інвестицій все ще обмежений через неспри-
ятливий інвестиційний клімат. Проте тільки 
внутрішнє нагромадження та певна частка 
залучених іноземних інвестицій можуть стати 
джерелом коштів для структурних змін в 
аграрному виробництві, що забезпечить ста-
білізацію та зростання його обсягів.

Позитивні тенденції останніх років закла-
дають ґрунт для подальшого зростання капі-
таловкладень в сільське господарство. Ста-
ном на 31 грудня 2017 р. загальний обсяг 
прямих іноземних інвестицій, залучених в 
Україну, перевищив відповідний показник 
2016 р. на 2989,5 млн дол. США (8,3%) і ста-
новив 39144 млн дол. США (табл. 4). 

Таблиця 2
Динаміка вартості договорів фінансового лізингу  

за галузями економіки України, 2013–2017 рр.

Галузі 
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2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
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Харчова 
промисловість 517,3 0,8 906,6 1,5 534,1 2,0 428 1,8 303,3 1,3

Транспорт 48158,6 71,7 36642,1 62,6 8252,8 31,3 7886,4 34,0 7220,4 31,7
Сфера послуг 1350,2 2,0 1194,6 2,0 984,6 3,7 1206,4 5,2 1349,2 5,9
Сільське 
господарство 9416,3 14,0 11233,1 19,2 6636,4 25,2 7886,4 34,0 7220,4 31,7

Машино-
будування 219,9 0,3 273,4 0,5 326,5 1,2 292,3 1,3 262,7 1,2

Будівництво 1869 2,8 1975,6 3,4 1531,2 5,8 928,3 4,0 1049,5 4,6
Добувна 
промисловість 1520,6 2,3 992,3 1,7 1746,9 6,6 1645 7,1 167,1 0,7

Інші 4593,2 6,8 5354,9 9,1 6335,2 24,0 3332,8 14,4 5489,1 24,1
Разом 67127,8 100 58572,6 100 26347,7 100 23177,6 100 22758,4 100

Джерело: складено автором за даними [13]
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Левова частка західних інвестицій в еко-
номіку України спрямована у промисловість 
(27%), фінансову та страхову діяльність 
(26%), торгівлю та ремонт (13%), операції з 
нерухомим майном (10%) (рис. 4).

У цих галузях значно швидший обіг 
коштів, ніж у сільському господарстві. У галу-
зевій структурі АПК іноземні інвестиції спря-
мовуються не безпосередньо в сільське 
господарство, а в харчову промисловість 
(виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів), куди їх спрямовується 
понад 7% у загальному обсязі. Сільське гос-
подарство одержує лише близько 2% інвес-
тицій, що в 4,5 раза менше, ніж харчова 
промисловість. Аграрний сектор в інвести-
ційному відношенні вважається недостат-
ньо привабливим. Сезонність виробництва, 
низька оборотність капіталу, невисока фон-
довіддача та інше є тому причиною. Тому 
слід мати на увазі, що ця галузь буде притя-
гувати інвестиції у меншій мірі, ніж інші галузі 
національної економіки.

За напрямами вкладання інвестицій іно-
земний інвестор також не відстає від вітчизня-
ного. Найбільш привабливими для закордон-
них інвесторів є традиційні галузі економіки, 
такі як металургія, машинобудування, хімічна 
та харчова промисловість, але дедалі більше 
привертають увагу такі галузі, як автомо-
більна промисловість, споживча електроніка, 

альтернативна енергія, виробництво біопа-
лива, телекомунікації та деякі інші.

Становлення прозорої та відкритої полі-
тики в Україні створює клімат для притоку 
іноземних інвестицій в українську економіку 
загалом і в аграрний сектор зокрема. На 
наш погляд, повинно йтися про формування 
моделі взаємодії національного та іноземного 
капіталу на паритетних підставах. Пріорите-
тами цієї моделі повинна стати разом із сти-
мулюванням кількісного та якісного приросту 
іноземного капіталу і політика активного про-
текціоністського захисту позицій національ-
ного капіталу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Забезпечення стабільних темпів розвитку АПК 
України потребує вирішення фундаменталь-
них проблем: фінансування аграрного сектору 
економіки шляхом запровадження ефектив-
них механізмів залучення коштів населення; 
створення сприятливих умов для внутрішніх 
та іноземних інвестицій; створення пільго-
вого режиму кредитування товаровиробників 
АПК; реалізації з боку держави ефективної 
бюджетної підтримки; оптимізації пільгового 
оподаткування за зменшення податкового 
тягаря для сільськогосподарських виробників.

Державна політика у сфері сприяння 
фінансової забезпеченості аграрного сектору 
сьогодні є практично єдиним доступним спо-
собом виведення сільського господарства 

Таблиця 3
Динаміка вартості договорів фінансового лізингу в Україні  

за обладнанням, 2013-2017 рр.
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Транспорт 50469,4 75,2 42362,5 72,3 14713,6 55,8 13828,2 59,7 13948,2 61,3
Будівельне 
обладнання та 
техніка

– – – – 1553,8 5,9 821 3,5 1102,7 4,8

Будівлі та 
споруди – – – – 893 3,4 786 3,4 1174,8 5,2

Техніка, 
машини та 
устаткування 
для сільського 
господарства

7674,7 11,4 8876,3 15,2 5736,4 21,8 4845,2 20,9 4398,2 19,3

Торговельне 
обладнання 55,8 0,1 229,6 0,4 243,3 0,9 208,2 0,9 184,6 0,8

Інше 8922,4 13,3 7104,2 12,1 3207,6 12,2 2689 11,6 1949,9 8,6
Всього 67122,3 100 58572,6 100 26347,7 100 23177,6 100 22758,4 100

Джерело: складено автором за даними [13]
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Таблиця 4
Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну  

за видами економічної діяльності, 2013–2017 рр., млн дол. США

Види діяльності Роки 2017 р. у % 
до 2013 р.2013 2014 2015 2016 2017

Усього 51705,3 53704 40725,4 36154,5 39144 75,7
Сільське, лісове та рибне 
господарство 717,8 776,9 617 502,2 621,9 86,6

Промисловість 18031,1 17681,4 12419,4 9893,6 10685,6 59,3
Будівництво 1408,5 1580 1301,9 1104,1 1052,1 74,7
Оптова та роздрібна тор-
гівля; ремонт 6070,6 6807,8 6037,6 5247,4 5140,8 84,7

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність

1427,6 1535,3 1355,5 1088 1164,4 81,6

Інформація та телекому-
нікації 1840,4 1894,7 1646,2 2089,4 2163,6 117,6

Фінансова та страхова 
діяльність 13094,9 12261,4 8790,3 8382 10213,3 78,0

Операції з нерухомим 
майном 3878,3 4768,3 3979,4 3882,1 3790,6 97,7

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 2831 4006,8 2634,5 2222,6 2303,6 81,4

Інше 2405,1 2391,4 1943,6 1743,1 2008,1 83,5
Джерело: складено автором за даними [12]

зі смуги затяжного економічного спаду. Сьо-
годні Україна постала перед вибором: або 
держава в особі уряду буде продовжувати 
пасивно очікувати зростання інвестиційної 
активності, або буде активно долучатися до 
проведення інвестиційної політики з метою 
створення сприятливого «тропічного» клі-
мату для широкомасштабного інвестування 
на безінфляційній основі.

В аграрному виробництві України можна 
виділити такі шляхи покращення фінансу-
вання: стимулювання кредитних інструмен-
тів забезпечення аграрного виробництва 
шляхом створення кооперативних аграрних 
банків, що забезпечить сприятливі умови 
для росту аграрного сектору. Фінансово-кре-
дитні установи, які забезпечують фінансу-
вання виробників, повинні мати, розроблені 
державою програми пільгового оподатку-
вання. Кредитні установи повинні розробити 
спеціальні кредитні продукти для аграрних 
виробників, які б забезпечили та задоволь-
нили їхні потреби в додаткових фінансових 
ресурсах; удосконалення системи фінансо-
вих установ щодо забезпечення лізингових 

відносин. Лізинг вигідний сільгоспвиробни-
кам і виробникам техніки та переробним під-
приємствам, оскільки одночасно є засобом 
розвитку виробництва, реалізації техніки, 
застосування досягнень наукового-технічного 
прогресу [1, с. 106].

Вирішення питань фінансування пови-
нно бути пов’язане із суттєвим підвищен-
ням ефективності функціонування агрофор-
мувань, їхньою діяльністю на принципах 
самофінансування. Такий напрям повинен 
забезпечити окупність виробничих та інвес-
тиційних витрат за рахунок власних коштів і, 
за необхідності, шляхом залучення позико-
вих коштів. 

Головною рисою сучасної економіки є інте-
грація у світову економічну систему шляхом 
співпраці із закордонними партнерами та 
переливом закордонного капіталу на терени 
нашої країни. Саме імпорт капіталу все 
більше виступає на передній план державної 
інвестиційної політики, однак, аби не втратити 
національні позиції, слід орієнтуватися на 
внутрішні джерела фінансування, передусім 
на національний капітал.
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Важелі та принципи організаційно-економічного підходу 
функціонування аграрних підприємств
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У статті досліджено основні організаційно-економічні важелі та принципи діяльності аграрних підприємств 
у сучасних умовах ринкової економіки. Визначено чинники, що забезпечують ефективність організації ви-
робництва аграрних підприємств, специфіку аграрного розвитку за сучасних умов. Обґрунтовано, що для 
ефективної діяльності аграрних підприємств необхідно: поліпшити розширене відтворення аграрної галузі; 
осучаснити організацію виробництва, поліпшити якість продукції; покращити виробничий потенціал; сприяти 
мотивації та можливостям розширення інвестування; поліпшити інноваційний складник; підвищувати рівень 
капіталізації галузі через здійснення приватної власності на землю.

Ключові слова: організація виробництва, аграрна економіка, аграрне підприємство, важелі, принципи, 
ефективність. 

Ковтун В.А. РЫЧАГИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье исследованы основные организационно-экономические рычаги и принципы деятельности аграр-
ных предприятий в современных условиях рыночной экономики. Определены факторы, обеспечивающие 
эффективность организации производства аграрных предприятий, специфика аграрного развития в совре-
менных условиях. Обосновано, что для эффективности аграрных предприятий необходимо: улучшить рас-
ширенное воспроизводство аграрной отрасли; осовременить организацию производства, улучшить качество 
продукции; улучшить производственный потенциал; способствовать мотивации и возможностям расширения 
инвестирования; улучшить инновационную составляющую; повышать уровень капитализации отрасли через 
осуществление частной собственности на землю.

Ключевые слова: организация производства, аграрная экономика, аграрное предприятие, рычаги, прин-
ципы, эффективность.

Kovtun V.A. IMPORTANT AND PRINCIPLES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACH OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING

In the article the main organizational and economic levers and principles of activity of agrarian enterprises in 
modern conditions of a market economy are investigated. The factors that ensure the efficiency of the organization 
of production of agrarian enterprises, the specifics of agrarian development in modern conditions are determined. It 
is substantiated that for the efficiency of agrarian enterprises it is necessary to: improve the extended reproduction 
of the agrarian sector; modernize the organization of production, improve the quality of products; improve production 
potential; promote motivation and opportunities for expansion of investment; improve the innovation component; to 
raise the level of capitalization of the industry through private ownership of land.

Keywords: organization of production, agrarian economy, agrarian enterprise, levers, principles, efficiency.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Конкурентоспроможними є аграрні 
підприємства, які досягають високого рівня 
економічної ефективності господарювання. 
Для успішного функціонування аграрних під-
приємств необхідне успішне поєднання орга-
нізаційних, економічних, технологічних та 
технічних важелів та принципів, зважаючи 
на вимоги сьогодення. Поліпшення ефектив-
ності діяльності аграрних підприємств може 
бути вирішене через осучаснення організації 
виробництва із застосуванням ІТ-технологій 
та підвищення культури організаційних про-

цесів, а також завдяки економічним важелям 
розвитку аграрних підприємств різних форм 
власності та господарювання з гарантованої 
державною підтримкою. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемам ефективної організації 
виробництва та економічному механізму 
розвитку аграрних підприємств присвятили 
свої наукові праці багато українських учених, 
таких як С.П. Азізов, В.Г Андрійчук, П.С. Бере-
зівський, В.С. Габор, І.С. Гурська, В.А. Ілья-
шенко, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, Л.О. Мар-
муль, В.Я. Месель-Веселяк, О.В. Олійник, 



252

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П.Т. Саблук, М.В. Семикіна, С.В. Скоробо-
гатько, А.Д. Топалов, О.В. Харчишина, І.І. Чер-
вень, В.Й. Шиян та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відбулися зміни відно-
син власності та форм господарювання, зако-
нодавчо признана приватна власність на землю 
та майно, установлена рівноправність різних 
форм господарювання, проведено роздержав-
лення землі, надано право власникам земель-
них паїв та майна розпоряджатися ними. 

У зв’язку із суттєвими змінами як у плані 
організації аграрного виробництва, так і еконо-
мічних важелів, серед який найважливішим є 
впровадження передових світових технологій 
виробництва аграрної продукції, аграрним під-
приємствам слід забезпечити удосконалення 
цих двох суттєвих підходів їхньої діяльності.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є висвітлення осо-
бливостей організаційних та економічних 
важелів і принципів діяльності аграрних під-
приємств. Цілі культури організації виробни-
цтва аграрного підприємства можуть бути 
поведінковими, ефективності та моделю-
вання. Завдання дослідження – систематизу-
вати основні важелі та принципи організації 
аграрного виробництва та його економічного 
забезпечення з метою успішного підвищення 
ефективності та економічної стійкості діяль-
ності аграрних підприємств, збереження та 
збільшення потенціалу багатоукладних аграр-
них формувань, якості та конкурентоспромож-
ності продукції, уникнення ризиків господарю-
вання. Внутрішню організацію виробництва 
та економічного її складника необхідно здій-
снювати з урахуванням галузевих особливос-
тей діяльності агропідприємств. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аграрний сектор України має осо-
бливу роль у соціально-економічному житті 
країни, проте деякі види його продукції нале-
жать до субсидованих та низькорентабель-
них. Державна програма сталого сільського 
розвитку України до 2025 року, яка сформо-
вана згідно зі спільною європейською політи-
кою сільського розвитку, визначає, що осно-
вною її метою є поліпшення якості життя та 
економічного благополуччя сільських жителів. 
Сталий розвиток сільських територій перед-
бачає: диверсифікацію економічної діяль-
ності, створення робочих місць та подолання 
бідності, підвищення конкурентоспромож-
ності аграрної продукції та збільшення обсягів 
її виробництва через створення сільськогос-
подарської кооперації, підтримку екологічного 

балансу, підвищення якості життя сільського 
населення, підтримку активності сільських 
громад тощо.

Державі не вдалося створити ефективні 
господарські формування та економічні й соці-
альні стимули для сталого розвитку села. Стан 
сучасного села такий: бідність, відсутність 
робочих місць, трудова міграція, майже відсут-
ність соціальної інфраструктури, демографічна 
криза та вимирання сіл. Проблемами розвитку 
аграрного виробництва залишаються: низь-
кий рівень інвестицій, забезпечення соціаль-
ними та економічними послугами на селі, дис-
кримінація держави щодо підтримки середніх 
та малих форм господарювання; відсутність 
аграрного реформування кооперації як засобу 
реалізації продукції дрібних та середніх аграр-
них товаровиробників; відсутність механізму 
мотивації ініціатив сільських громад та низький 
рівень іміджу села [1].

За даними статистичної звітності, середня 
врожайність в Україні у 2–3 рази нижча, ніж 
у високорозвинених країнах. За порівнянного 
збільшення продуктивності сільськогосподар-
ських культур та тварин у перспективі най-
ближчих 20 років нашій країні знадобиться в 
2–3 рази більше потужностей зі зберігання, 
транспортування і переробки продукції, а 
отже, й оптимізація змін в організації та еко-
номічних можливостях виробництва аграрної 
продукції [2]. 

У ринковій економіці агропідприємство 
функціонує як цілісна, єдина і збалансована 
система, яка орієнтована на певну мету. Під-
приємство – це осередок активної діяльності 
певного професійно організованого колективу 
людей, здатного за допомогою наявних засо-
бів виробництва і сучасних інформаційних 
ресурсів здійснювати обрані напрями діяль-
ності та виробляти матеріальні блага і послуги 
для задоволення попиту споживачів в умовах 
визначеного ризику. Основні організаційно-
економічні складники аграрних підприємств: 
додержання законів і рішень законодавчої та 
виконавчої влади; матеріальна зацікавленість 
у результатах господарювання; господар-
ський ризик, відповідальність за результати 
господарювання; самоокупність, рентабель-
ність, самофінансування; економічна само-
стійність. В умовах ринку характер функціону-
вання аграрного підприємства визначається 
вільним господарюванням та об’єктивними 
обмеженнями. Чинники, які обмежують діяль-
ність агропідприємства, зумовлені: попитом 
на продукцію та послуги; ресурсами підпри-
ємства; фінансові обмеження; обмеження 
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часом, через інфляцію; вимоги до якості і без-
пеки продукції [3].

Організаційно-економічний складник діяль-
ності аграрних підприємств розглядається як 
система організаційних, економічних, право-
вих, управлінських і регулюючих дій, способів 
і процесів, які формують і впливають на поря-
док функціонування аграрних та переробних 
підприємств, що приведе до досягнення очі-
куваних економічних, технологічних, соціаль-
них, екологічних та інших результатів [4].

Раціональна організація виробництва та 
основні економічні важелі мають низку прин-
ципів, таких як спеціалізація, диференціація, 
концентрація, інтеграція, паралельність, про-
порційність, безперервність, ритмічність, точ-
ність, автоматичність, гнучкість, гомеостатич-
ність тощо. Вони взаємопов’язані між собою, 
доповнюють один одного і різною мірою реалі-
зуються на практиці. Правильне використання 
цих принципів забезпечує скорочення три-
валості виробничих процесів, заощадження 
матеріально-технічних та трудових ресурсів, 
підвищення ефективності їх використання [5].

Основні важелі організації аграрного 
виробництва відображені на авторському 
рисунку 1.

Важливою ознакою класифікації підпри-
ємств є їхня правова форма, тобто комплекс 
правових і господарських норм, які визнача-
ють характер, умови й способи формування 
економічних відносин між працівниками і 
власниками підприємства, між підприємством 
та іншими суб’єктами господарювання, під-
приємствами та органами державної влади. 

Організаційно-правові форми господа-
рювання аграрних підприємств передбачені 
законами та іншими нормами господарського 
права і залежать від: форми власності; обсягу 

й асортименту продукції, що випускається; 
формування капіталу; характеру і змісту 
діяльності; способів входження у об’єднання; 
методів ведення конкурентної боротьби тощо. 
Суб’єкти їх господарювання: господарче това-
риство; повне товариство; командитне това-
риство; товариство з обмеженою відповідаль-
ністю; товариство з додатковою солідарною 
відповідальністю; акціонерні товариства; 
особисте підприємство; фермерські госпо-
дарства; виробничі кооперативи; державні 
унітарні підприємства; споживчий кооператив 
тощо. Правові норми регулюють як порядок 
організації створення та розвитку аграрних 
підприємств, внутрішні і зовнішні відносини, 
так і їхню виробничу діяльність [3].

Якість продукції передбачає якісні показ-
ники: засобів виробництва, технологічних 
процесів, організації виробництва продукції, 
процесу виробництва, праці, сировини тощо. 
Впровадження системи управління якістю як 
організаційного складника дасть змогу підви-
щити продуктивність праці, знизити витрати, 
збільшити прибуток, підвищити кваліфіка-
цію працівників, створити систему мотива-
ції їхньої праці та особистої зацікавленості у 
розвитку підприємства, гнучке реагування на 
поведінку ринку [4].

Сучасні розвинуті аграрні формування при-
діляють більше уваги своїй культурі організа-
ції виробництва, що є ідеологією управління 
та організації соціально-економічної системи 
аграрного господарства, а також важливим 
ресурсом для вдосконалення механізмів його 
господарювання. Це зумовлено виникненням 
нових умов сучасного господарювання, зрос-
таючою невизначеністю зовнішнього серед-
овища, науково-технічним прогресом, зміною 
мотивації працівників. 
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Рис. 1. Основні важелі організації виробництва аграрних підприємств
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Три школи культури організації виробни-
цтва – поведінкова, ефективності та моделю-
вання – базові елементи внутрішнього серед-
овища агропідприємства, які забезпечують 
оптимальну внутрішню інтеграцію та зовнішню 
адаптацію і виступають інтегральною харак-
теристикою рівня його розвитку, формуються 
в результаті взаємодії його членів у процесі 
діяльності та цілеспрямованого впливу керів-
ництва, включають імпліцитну (переконання, 
цінності, принципи, соціально-психологічний 
клімат) та експліцитну (документально-нор-
мативне забезпечення управління, символи, 
традиції, імідж, бренд) складові частини. 
Поведінкова школа здійснює пошук зако-
номірностей створення спільних цінностей, 
понять, правил і норм поведінки персоналу; 
школа ефективності вивчає ефективність 
діяльності організації виробництва; школа 
моделювання розробляє моделі організації 
виробництва, методики її оцінки тощо [6]. 

У більшості аграрних підприємств організа-
ція виробництва передбачає розвиток однієї 
або двох галузей рослинництва й однієї або 
двох галузей тваринництва в раціональному 
поєднанні з додатковими та підсобними галу-
зями. Спеціалізація аграрного підприємства 
спрямована на збільшення виробництва про-
дукції, підвищення товарності виробництва, 
зниження собівартості продукції, підвищення 
рентабельності виробництва.

Організаційно-економічні важелі ефектив-
ного функціонування аграрних підприємств 
на сучасному етапу його розвитку дають під-
стави стверджувати про необхідність інтен-
сифікації розвитку цієї галузі на інноваційній 
основі, яка передбачає для галузі рослин-
ництва зменшити ризики глобального поте-
пління через: дотримання науково-обґрунто-
ваних сівозмін; перегляд структури посівних 
площ з впровадженням сортів для озимих 
зернових культур із високою зимо- і посухос-
тійкістю, стійкістю до осипання зерна, виля-
гання, ураження борошнистою росою, бурою 
листовою іржею, кореневим гниллям тощо 
В умовах глобального потепління ставку слід 
робити не тільки на посухостійкі сорти, осо-
бливо в зоні ризикового землеробства, а і на 
парові попередники, нові види добрив та сти-
муляторів росту і сучасні системи зрошення. 
Важливо впроваджувати новітні сорти та 
гібриди культур, хімічні препарати із захисту 
рослин, переглянути технологію виробництва 
продукції. На невеликих площах слід розмі-
щати виноградники та овочеві, горіхоплідні, 
фруктово-ягідні та нішові культури.

У галузі тваринництва необхідно здійсню-
вати нарощування поголів'я худоби і птиці, 
особливо маточного поголів’я, яке забезпе-
чить розширене відтворення стада в аграрних 
формуваннях. Економічне стимулювання роз-
витку галузі тваринництва повинне здійснюва-
тися в умовах вільного ціноутворення в поєд-
нанні з державним регулюванням, а також 
упровадження контрактної системи заготівлі 
тваринницької продукції між товаровиробни-
ками і переробними підприємствами [7]. 

Посилення концентрації виробництва має 
позитивний вплив на результати господар-
ської діяльності. Агропідприємства, які є учас-
никами інтеграційних об’єднань, досягають 
більш високих результатів. Доцільним є поши-
рення різних великотоварних господарських 
структур з урахуванням їхніх можливостей 
щодо раціонального використання земель та 
інших засобів виробництва, регіональних осо-
бливостей ведення сільського господарства. 

Основні економічні важелі функціонування 
аграрних підприємств надані на авторському 
рисунку 2.

Основними важелями економічного підходу 
господарювання є планування, економічне 
стимулювання виробництва, фінансування та 
кредитування, ціноутворення, господарський 
розрахунок, організація праці та управління. 
Агропромислова діяльність тісно пов’язана з біо-
логічними процесами та особливостями їх похо-
дження, оскільки виробничо-господарські про-
цеси в сільському господарстві взаємопов’язані 
з процесами функціонування живої природи 
і проходять у нерозривній єдності. Розвиток 
живих організмів, їх розмноження і ріст від-
бувається за біологічними законами, в чому і 
проявляються особливості, характерні лише 
для аграрного сектору економіки. Саме вони є 
визначальними під час реалізації перспектив-
них напрямів розвитку та ефективності АПК.

Результативна оцінка природного ресурсу 
може визначатися як за величиною доходу, 
який отримується від використання його в 
економіці, так і за витратами, необхідними для 
заміщення цього ресурсу шляхом застосу-
вання інших видів капіталу. Під час економічої 
оцінки природних ресурсів включаються кіль-
кісні та якісні показники, які у процесі викорис-
тання динамічно змінюються. Прогресивним 
напрямом використання біоресурсного потен-
ціалу є ресурсозбереження, що забезпечує 
їх раціональне використання та підвищення 
ефективності виробництва за умови мініміза-
ції кількості використаної природної сировини, 
основних та допоміжних матеріалів.
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Альтернативна енергетика стає одним із 
базових напрямів розвитку технологій, разом 
з інформаційними та нанотехнологіями вона 
стає важливою складовою частиною нового 
постіндустріального технологічного укладу. 
Для реалізації запроваджень загальнодер-
жавних організаційно-економічних механізмів 
потрібні відповідні механізми на рівні підпри-
ємств [8].

Необхідним є створення системи самоза-
безпечення сільського господарства пальним 
і органічними добривами шляхом форму-
вання сільськогосподарських підприємств, які 
забезпечуватимуть у повному обсязі власні 
потреби в пальному і добривах, що зни-
зить собівартість та підвищить ефективність 
виробництва. Виробництво біогазу та відпо-
відні виробництва електроенергії і тепла є 
найкращим способом обмеження випарову-
вання парникових газів, а також ефективним 
інструментом захисту навколишнього серед-

овища в довгостроковому періоді. Одним 
із напрямів самозабезпечення органічними 
добривами є розповсюдження застосування 
компосту власного виробництва, що потребує 
мінімальних витрат.

Підтримка держави в межах заходів, 
затверджених СОТ, є одним з основних сти-
мулюючих факторів для збільшення обсягу 
продукції аграріїв, особливо необхідні: нау-
кові дослідження, підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів, інформаційно-консуль-
тативне обслуговування, сприяння збуту 
аграрної продукції через збирання, обробку 
і розповсюдження інформації; забезпечення 
доходу товаровиробникам та удосконалення 
землекористування; сприяння структурній 
перебудові виробництва; дотації та компен-
сації частково витрат на придбання добрив, 
стимуляторів росту та засобів захисту рос-
лин; цінова підтримка, пільгове кредитування 
аграрних виробників тощо. 

Рис. 2. Основні економічні важелі функціонування аграрних підприємств
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максимальні закупівельні ціни та їх паритет 

Прозорість інфраструктури страхового ринку та 
вартості і доступності страхових послуг 

Оптимізація рівня податкового навантаження та 
спеціальний режим податків з наданням пільг 

Доступність та здешевлення кредитних ресурсів, 
лізингове, кооперативне та іпотечне кредитування 

Дотації, фінансові інтервенції у виробництво та 
аграрний ринок, фінансування державних програм 

Повне матеріально-технічне та кадрове 
забезпечення 
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На розвиток територій у 2018 році з Дер-
жавного бюджету спрямовано 37,8 млрд. грн. 
Головному розпоряднику коштів, Мінагро-
прому, виділено понад 6,5 млрд. грн., а саме: 
на державну підтримку галузі тваринництва – 
4 млрд. грн.; на фінансову підтримку розвитку 
фермерських господарств та сільськогоспо-
дарських товаровиробників, заходів в агро-
промисловому комплексі шляхом здешев-
лення кредитів – 1 млрд. грн.; 945 млн. грн. та 
66 млн. грн. відповідно. Державна підтримка 
розвитку хмелярства, закладення молодих 
садів, виноградників та ягідників і нагляд за 
ними становить 300 млн. грн. На підвищення 
кваліфікації фахівців агропромислового комп-
лексу виділяється 21,5 млн. грн. [9]. 

Формування ефективного цінового меха-
нізму потребує особливої уваги. Система 
реалізації сільськогосподарської продукції в 
аграрній галузі залишається одним із найбільш 
складних і проблемних питань. Відсутність чіт-
кої схеми реалізації «виробник – оптова тор-
гівля – роздрібна торгівля –споживач» нега-
тивно впливає на цінову ситуацію на аграрному 
ринку та не дає змоги виробникам одержати 
достатній дохід від виробленої продукції [4]. 

Потребують державної цінової підтримки 
аграрні підприємства через монополізм про-
мислових підприємств і торгівлі, нестримне 
зростання кредитних ставок та цін на про-
дукцію і послуги для сільського господар-
ства. Важливе значення має регулювання цін 
на енергоносії та інші матеріально-технічні 
товари, на ресурси, які мають вирішальний 
вплив на загальний рівень та їх динаміку 
в аграрному секторі, а також на продукти, 
виробництво яких знаходиться на підприєм-
ствах, що мають монопольне становище на 
ринку. Підвищення цін на ці ресурси проти 
гарантованих необхідно компенсувати за 
рахунок дотацій державного бюджету [10].

Інвестиційну діяльність агропромислових 
підприємств необхідно докорінно покращити і 
прискорити темпи її активізації, це дасть змогу 
збільшити темпи зростання аграрного виробни-
цтва. Джерелами інвестицій можуть бути: вну-
трішньогалузеві нагромадження, формування 
амортизаційного фонду, державні, приватні та 
іноземні інвестиції. Сільське господарство сьо-
годні є одним із найбільш наукомістких та інно-
ваційних секторів економіки України. Останніми 
роками завдяки значній внутрішній конкуренції 
та амбіціям вийти на зовнішні ринки виробники 
сфокусувалися на ефективності вирощування 
та виробництва продукції, а також на ефектив-
них моделях управління бізнесом. 

Нещодавно створене агентство зі сприяння 
інвестиціям, гаслом якого є «Успішні інвес-
тиції – mission possible», повинне працювати 
дуже конструктивно, швидко; визначити, який 
інвестор потрібен, показати йому наші пере-
ваги. Створити такі умови, щоб інвестори не 
хвилювалися про дозволи на реєстрацію землі 
і все інше, що сьогодні створює перешкоди для 
приходу бізнесу в Україну (зарегульованість, 
корупція, відсутність справедливого судочин-
ства). Денаціоналізація деяких підприємств 
буде позитивним кроком для залучення інвес-
торів. Інвестиційна компанії Horizon Capital 
пропонує повернутися до нульового оподат-
кування інвестицій, спрямованих у закупівлю 
основних фондів. Це зменшить вартість про-
ектів на 30%, покращить їхню інвестиційну 
привабливість. Завод Novacore – це результат 
міжнародного проекту, реалізованого в Україні 
з метою забезпечення високоякісними премік-
сами, що входять до вертикально інтегрова-
них тваринницьких та птахівницьких агрохол-
дингів, що дає змогу останнім випускати 
високоякісну продукцію. 

Сьогодні в Україні ЄБРР надає найдовші 
кредитні кошти на розвиток компаній «Біо-
фарма», «Біла лінія», «Інтерзапоріжжя», 
«Керамія». Керівники українських компа-
ній часто не готові до приходу інвестора. 
Тільки 10% бізнес-керівництва розуміють, 
що повинні бути прозорі для іноземного 
інвестора, пропонувати їх представникам 
місця в раді директорів і повністю бути про-
зорими у використанні інвестицій та відпо-
відальними за це. Треба, щоби власники і 
топ-менеджмент реально були готові змі-
нювати підхід до управління, до прозорості 
прийняття рішень [11]. 

Висновки. Для забезпечення ефектив-
ного функціонування аграрних підприємств 
необхідно: поліпшити розширене відтворення 
галузі сільського господарства на основі під-
вищення продуктивності праці та зниження 
собівартості продукції; осучаснити організа-
цію виробництва із застосуванням автома-
тизації та ІТ-технологій; поліпшити якість та 
конкурентоспроможність продукції за раху-
нок раціонального використання біологічного 
потенціалу рослин та тварин та оптимізації 
структури її товарного складника; покращити 
їх виробничий потенціал; сприяти мотивації та 
можливостям розширення інвестиційної при-
вабливості; впроваджувати досягнення нау-
ково-технічного прогресу; підвищувати рівень 
капіталізації галузі на основі здійснення при-
ватної власності на землю.
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У статті визначено основні напрями удосконалення організаційної структури менеджменту підприємств 
сфери гостинності. Зазначено, що організаційна структура управління підприємств сфери гостинності спря-
мована на встановлення чітких взаємозв’язків між окремими підрозділами підприємства, розподіл між ними 
прав та відповідальності. Визначено та проаналізовано основні показники системи менеджменту організацій-
ної структури підприємств індустрії гостинності. Окреслено головні чинники, що впливають на організаційні 
зміни структури управління підприємствами сфери гостинності. Управління підприємствами сфери гостин-
ності пропонується організувати із застосуванням командної форми організації діяльності. Резюмовано, що 
удосконалення організаційної структури є головним показником ефективного організаційного перетворення. 
Удосконалюючи організаційну структуру підприємств сфери гостинності, можна удосконалити виконання ро-
боти на них та досягти кращого економічного результату.

Ключові слова: сфера гостинності, менеджмент, структура управління, стратегія, організаційне перетво-
рення, споживач.

Кожуховская Р.Б., Парубок Н.В. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА

В статье обозначены основные направления совершенствования организационной структуры менеджмен-
та предприятий сферы гостеприимства. Отмечено, что организационная структура управления предприятий 
сферы гостеприимства направлена на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделе-
ниями предприятия, распределение между ними прав и ответственности. Определены и проанализированы 
основные показатели системы менеджмента организационной структуры предприятий индустрии гостепри-
имства. Обозначены главные факторы, влияющие на организационные изменения структуры управления 
предприятиями сферы гостеприимства. Управление предприятиями сферы гостеприимства предлагается 
организовать с применением бригадной формы организации деятельности. Резюмировано, что усовершен-
ствование организационной структуры является главным показателем эффективного организационного пре-
образования. Совершенствуя организационную структуру предприятий сферы гостеприимства, можно усо-
вершенствовать выполнение работы на них и достичь лучшего экономического результата.

Ключевые слова: сфера гостеприимства, менеджмент, структура управления, стратегия, организацион-
ное преобразование, потребитель.

Kozhukhivskа R.B., Parubok N.V. IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF 
MANAGEMENT HOSPITALITY COMPANIES

The article defines the main directions of improvement of organizational structure of management of hospitality 
enterprises. It is noted that the organizational structure of management of hospitality enterprises is aimed at establish-
ing clear relationships between the individual divisions of the enterprise, the distribution of rights and responsibilities 
between them. The main indicators of the management system of the organizational structure of the enterprises of hos-
pitality industry are determined and analyzed. The main factors influencing organizational changes of the management 
structure of hospitality enterprises are outlined. Management of hospitality enterprises is proposed to be organized 
using the brigade form of organization of activities. It is summarized that the improvement of organizational structure 
is the main indicator of effective organizational transformation. By improving the organizational structure of hospitality 
enterprises, it is possible to improve the performance of work on them and achieve a better economic result.

Keywords: sphere of hospitality, management, management structure, strategy, organizational transformation, 
consumer.
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Постановка проблеми. Сфера гостин-
ності – це складна багатофункціональна галузь, 
до якої здебільшого входить значна кількість 
підрозділів, що є основними для суміжних 
сфер діяльності. Це пов’язано з тим, що за 
своїм призначенням, окрім основної послуги – 
надання послуг та харчування, сфера гостин-
ності надає значну кількість додаткових послуг. 
Процес управління і виконання робіт в індустрії 
гостинності відбувається в межах організацій-
ної структури готелю, ресторану та іншого під-
приємства сфери гостинності.

Організаційна структура менеджменту 
підприємств сфери гостинності – це модель 
взаємин між посадовими особами підпри-
ємств індустрії гостинності та їх працівниками. 
Реформування організаційної структури є 
головним показником ефективного організа-
ційного перетворення. Тому удосконалення 
організаційної структури менеджменту підпри-
ємств сфери гостинності є нагальним питан-
ням, що потребує розроблення інноваційних 
підходів та надання практичних пропозицій.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Теоретичні та практичні аспекти щодо 
розроблення організаційної структури підпри-
ємств висвітлені у роботах: А.В. Балабаниць [1], 
Дж. Балмера [11], О.С. Булко [2], К.А. Галасюк [3], 
А.П. Гречан [6], І.М. Грищенко І.М. [6], М.П. Дени-
сенко [6], А.М. Жемчугова [4–5], М.К. Жемчу-
гова [4–5], А. Курочкіна [7], Л.І. Михайлової [6], 
Н. Тейлора [9], І. Томсона [11], Р.А. Фатхутдінова 
[8], Дж. Холловея [9], А. Яхтера [10] та ін. Однак 
питання щодо удосконалення організаційної 
структури менеджменту підприємств сфери 
гостинності натепер залишаються малодослі-
дженими та потребують подальших теоретико-
методологічних розвідок.

Огляд наукової-теоретичної літератури дав 
змогу встановити, що проблемам управління 
підприємствами сфери гостинності приділя-
ється недостатня увага. У статті доведено, 
що рівень розвитку підприємств сфери гос-
тинності визначається загальним рівнем орга-
нізації роботи на підприємстві. Зазначений 
факт підкреслює те, що формування органі-
заційної структури менеджменту підприємств 
сфери гостинності потребує науково обґрун-
тованого і комплексного підходу з урахуван-
ням особливостей цього напряму діяльності. 
Вказане визначає актуальність, формує осно-
вне завдання і мету дослідження.

Мета статті полягає у визначенні осно-
вних напрямів удосконалення організаційної 
структури менеджменту підприємств сфери 
гостинності.

Виклад основного матеріалу. Організа-
ційна структура менеджменту підприємств 
сфери гостинності – це модель взаємин між 
посадами в компанії індустрії гостинності та 
між її працівниками. 

Управління підприємством сфери гостин-
ності – це процес планування, організації, 
мотивації і контролю, необхідний для того, 
щоб сформулювати і досягти цілей [4, с. 6]. 
Складники менеджменту підприємств інду-
стрії гостинності значною мірою визнача-
ють загальний ринковий стан підприємства. 
Функція організації у сфері послуг стосується 
реалізації поставлених завдань, формування 
раціональної структури управління підприєм-
ством сфери гостинності, забезпечення опе-
раційного процесу трудовими, матеріальними, 
фінансовими та інформаційними ресурсами 
[7, с. 92]. Завдання керівника стосовно функ-
ції організації пов’язане з побудовою макси-
мально ефективного бізнес-процесу [5, с. 59]. 

Першочерговим завданням удосконалення 
організаційної структури є визначення голо-
вних принципів, за якими повинна форму-
ватися структура управління підприємством 
сфери гостинності. По-перше, структура має 
віддзеркалювати мету і завдання підприєм-
ства, тобто бути орієнтованою на надання 
послуг споживачам та задоволення зростаю-
чих потреб. По-друге, структура повинна від-
повідати соціально-культурному середовищу 
сфери гостинності, оскільки ця відповідність 
має прямий вплив на рівень централізації або 
децентралізації, розподіл обов’язків, повнова-
жень, відповідальності, ступеня самостійності 
та контролю керівників і менеджерів [2, с. 138]. 

Організаційна структура управління спря-
мована на встановлення чітких взаємозв’язків 
між окремими підрозділами підприємства, 
розподіл між ними прав та відповідальності. 
У межах структури управління протікає весь 
управлінський процес, відбувається рух пото-
ків інформації, ресурсів, ідей та прийняття 
управлінських рішень [3, с. 100]. Вона ж 
забезпечує і можливість взаємодії підприєм-
ства із зовнішнім середовищем. Зміна стра-
тегії підприємства, як правило, зумовлюється 
змінами в його зовнішньому оточенні і завжди 
приводить до певних змін організаційної 
структури управління [11, с. 16]. 

Організаційна структура управління пови-
нна насамперед відображати цілі та завдання 
підприємства і таким чином підпорядковува-
тися виробництву та його потребам [6, с. 92]. 
Тому моделі організаційних структур необ-
хідно проектувати знизу доверху, створюючи 
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спочатку основні виробничі, потім ремонтні 
допоміжні та обслуговуючі підрозділи, при-
стосовуючи до них систему управління. Також 
потрібно врахувати той факт, що стратегічні 
цілі підприємства є вихідним та найваж-
ливішим параметром організаційної струк-
тури управління. Невдачі багатьох підпри-
ємств пояснюються тим, що за зміни цілей 
та пріоритетів під впливом мінливої ринкової 
кон’юнктури й конкуренції структура лиша-
ється незмінною, непристосованою до нових 
умов та цілей. І зрозуміло, що стара структура 
не зможе досягти нових цілей. 

Формування організаційної структури 
управління потрібно пов’язувати також із 
визначенням повноважень та відповідаль-
ності кожного працівника й органа управління 
зі встановленням системи вертикальних та 
горизонтальних зв’язків між ними [10, с. 133]. 
Виконання цієї вимоги покликане визначити 
показник оптимальності горизонтальних та 
вертикальних зв’язків в організаційній струк-
турі управління.

Система менеджменту організаційної струк-
тури підприємств індустрії гостинності ґрунту-
ється на основі таких показників (рис. 1):

– рівня розвитку та стійкості міжфункціо-
нальних зв’язків;

– раціональності організаційної структури 
управління;

– відповідності функцій та обов’язків кож-
ного структурного елементу;

– ступеня правильності визначення ста-
тусу управлінського підрозділу і посад;

– еластичності організаційної структури 
управління;

– керованості.
Показник рівня розвитку та стійкості між-

функціональних зв’язків показує, наскільки є 
узгодженою робота функціональних управ-
лінських підрозділів між собою, наскільки їх 
завдання та цілі підпорядковані загальній меті 
розвитку підприємства, наскільки ефективні 
горизонтальні зв’язки в структурі управління. 

Під час формування організаційної струк-
тури управління потрібно передбачати опти-
мальний розподіл праці між органами управ-
ління й окремими працівниками, який має 
забезпечити творчий характер роботи та нор-
мальне навантаження, а також потрібну спе-
ціалізацію. У зв’язку з цим показник спеціалі-
зації управлінських підрозділів характеризує 

Рис. 1. Показники системи менеджменту організаційної структури  
підприємств індустрії гостинності

Джерело: побудовано авторами на основі проведеного дослідження
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якість та повноту реалізації функцій управ-
ління, а значить, і оптимальність організацій-
ної структури управління.

На раціональність організаційної структури 
управління суттєво впливає суміщення посад 
по вертикалі та горизонталі. Доцільність ефек-
тивності суміщення керівних посад описується 
в літературі, наприклад, посади віце-прези-
дента компанії з посадою директора одного з 
філіалів [9 с. 112]. Таке суміщення дає змогу: 
скоротити чисельність персоналу; підвищити 
продуктивність праці; глибше зрозуміти роль 
філіалу з погнляду інтересів всієї компанії; 
вирішувати питання на вищому рівні компанії 
в інтересах філіалу; підвищити компетентність 
вищого управлінського апарату за рахунок 
його постійного зв’язку з виробництвом тощо. 
На середньому рівні управління можна практи-
кувати суміщення посад по горизонталі як все-
редині відділів, так і між відділами, які мають 
тісні коопераційні зв’язки. Таке суміщення все-
редині відділів дає змогу готувати замісників на 
випадок звільнення з підприємства основного 
працівника або його тривалої відсутності. 
У кожного працівника повинен бути дублер, 
причому найбільший ефект досягається, коли 
вони дублюють одне одного, обмінюючись при 
цьому досвідом та допомагаючи.

Показник відповідності функцій та обов’язків 
кожного структурного елемента організацій-
ної структури управління його повноважен-
ням та відповідальності допомагає з’ясувати 
рівень дотримання відповідного принципу 
до побудови організаційної структури. Між 
функціями та обов’язками, з одного боку, 
та повноваженнями й відповідальністю – з 
іншого, необхідно підтримувати відповідність, 
порушення якої приводить до дисфункції сис-
теми управління загалом. Ознакою доброго 
балансу відповідальності, прав та компетен-
ції працівника системи управління є мінімум 
звернень до свого керівництва: він знає, як і 
що робити, і у нього для цього вистачає прав 
[1, с. 192]. Якщо працівнику для виконання 
своїх обов’язків не вистачає певних повнова-
жень, ці повноваження повинен йому надати 
його безпосередній начальник [8, с. 44].

Показник ступеня правильності визначення 
статусу управлінського підрозділу і посад 
характеризує вміння виділяти пріоритети в 
діяльності, а також знання філософії вищої 
ланки управління компанії з приводу визнання 
або невизнання нею категорії рангу управлін-
ців різних рівнів. Ранг управлінця – це рейтинг 
важливості цієї посади, можливості вирішаль-
ного впливу особи, яка займає цю посаду, на 

справи підприємства загалом. Визначення 
рангу другої особи на підприємстві багато в 
чому залежить від специфіки виробництва 
(основної діяльності) та особливостей галузі.

Показник еластичності організаційної струк-
тури управління показує забезпеченість про-
цесу управління швидким та вільним потоком 
інформації знизу доверху. Звідси випливає 
необхідність широкого делегування повнова-
жень та відповідальності нижнім рівням.

Показник ступеня гнучкості організаційної 
структури управління характеризує її здат-
ність змінюватися під впливом зовнішнього 
середовища. Організаційна структура управ-
ління підприємства не є чимось застиглим, 
вона повинна постійно змінюватися, удоско-
налюватися згідно з умовами, що змінюються. 

Показник керованості в ідеальному варіанті 
наближається до одиниці. Характерні ознаки 
перевищення меж керованості, коли потреби 
знизу не співпадають з можливістю управ-
ління зверху, полягають у такому: управлінець 
не знає стану справ внизу; не встигає вирішу-
вати питання, що поступають знизу; недоступ-
ний знизу;не всі питання вирішує одразу.

Таким чином, організаційна структура 
управління покликана бути відповідною соці-
ально-культурному середовищу підприємства, 
яке спричиняє суттєвий вплив на рішення сто-
совно рівня централізації та децентралізації, 
розподілу повноважень та відповідальності, 
ступеня самостійності і масштабів контролю 
керівників.

Побудова або реформування організа-
ційної структури управління підприємством 
сфери гостинності вимагає врахування вели-
кої кількості чинників прямого і непрямого 
впливу на структуру управління. 

Головними чинниками, що впливають на 
етапи організаційних змін структури управ-
ління підприємствами сфери гостинності, є: 

– розмір; 
– життєвий цикл підприємства; 
– зміна організаційних форм, за якими 

функціонує підприємство; 
– рівень розвитку на підприємстві інфор-

маційних технологій. 
Швидка адаптація організаційних змін 

структури підприємства має забезпечуватися 
на основі комплексу інтелектуальних, техніч-
них, технологічних, організаційних та еконо-
мічних характеристик, які визначають успішну 
діяльність підприємства на ринку. 

На рис. 2 наведено фрагмент регіональної 
структури управління підприємством сфери 
гостинності.
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Основою запропонованої нами струк-
тури управління підприємствами сфери гос-
тинності є групова форма організації праці. 
Така структура управління передбачає фор-
мування невеликих мобільних команд, які 
спеціалізуються на задоволенні тієї чи іншої 
потреби та повністю відповідають за резуль-
тати своєї діяльності. Запровадження команд-
ного різновиду управлінських структур на під-
приємствах сфери гостинності дає змогу: 

– прискорювати процеси удосконалення 
готельно-ресторанних продуктів;

– орієнтуватися на специфічні ринки; під-
вищувати якість обслуговування споживачів; 

– пристосуватися до мінливих умов 
зовнішнього середовища;

– залучати самостійно керівниками 
команд потрібний персонал; 

– уникати дублювання функцій з боку 
функціональних підрозділів.

Отже, застосування різних видів струк-
тур управління підприємствами сфери гос-
тинності протягом останніх років дало змогу 
визначити провідну тенденцію – органічні 
структури більш прості та гнучкі порівняно з 
механістичними.

Управління підприємствами сфери гос-
тинності нами пропонується організувати із 
застосуванням командної форми організації 
діяльності. За використання командної орга-
нічної структури: скорочується чисельність 
підрозділів та підвищується кваліфікація пер-
соналу; зменшується кількість рівнів управ-
ління; зростає роль групової організації праці 
за орієнтації поточної роботи на потребах 
споживачів; пришвидшується реагування на 
зміни в навколишньому середовищі; збіль-
шується продуктивність праці за зниження 
витрат та задоволення зростаючих вимог до 
якості послуг сфери гостинності. 

Організаційна структура підприємства 
нерозривно пов’язана зі стратегією діяль-
ності підприємства [2, с. 63]. Підприємство 

спочатку визначає стратегічні цілі (страте-
гічні напрями діяльності), а потім вже і струк-
туру, що їх може реалізувати. Тому органі-
заційна структура – це обов’язкова частина 
стратегії. Відповідність стратегії організа-
ційній структурі проявляється у включенні 
в увесь процес стратегічних змін кожного 
структурного підрозділу підприємства через 
відповідне цільове та мотиваційне налашту-
вання. Необхідно здійснити декомпозицію 
місії та стратегічних цілей на структурні під-
розділи підприємства, сформувати бачення 
реалізації стратегії кожним структурним під-
розділом, свої стратегічні цілі та окремі про-
грами дій. І так на всіх рівнях ієрархії, вклю-
чаючи кожного працівника, який також має 
свої цілі, своє бачення, свої програми дій. 
Тільки гармонізувавши весь колектив, спря-
мувавши кожного на виконання власної місії 
та місії підприємства, можна отримати необ-
хідні конкурентні переваги і досягти бажаних 
результатів. 

На завершальному етапі оцінки оптималь-
ності організаційної структури управління під-
приємства після реалізації усіх її напрямів 
проектна структура повинна бути ідентифіко-
вана за такими ознаками оптимальності, як:

– керованість – здатність швидко і чітко 
реагувати на прямі директиви зверху;

– адаптивність – адекватність та своєчас-
ність реакції підприємства на зміну зовнішніх 
умов – здатність коригувати стратегію і так-
тику зміни зовнішніх та внутрішніх умов;

– спеціалізація – розподіл праці за викону-
ваними функціями-операціями;

– кооперація – виконання максимальної 
кількості робіт в одному структурному під-
розділі;

– затрати на управління [1, с. 197].
На основі цих висновків оцінки прийма-

ється остаточне рішення про запровадження 
певного типу організаційної структури управ-
ління з відповідними взаємозв’язками, яка б 
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Рис. 2. Регіональна структура управління підприємством сфери гостинності
Джерело: побудовано авторами на основі проведеного дослідження
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оптимально дала підприємству змогу реалізу-
вати обрану стратегію.

Висновки. Таким чином, зміна стратегії на 
підприємстві неминуче приводить до певних 
перетворень у його організаційній структурі. 
Ці зміни не завжди будуть мати радикальний 
характер. Проте керівництво зобов’язане вста-
новити, наскільки наявна організаційна струк-
тура відповідає стратегії, а вже потім, якщо це 
необхідно, проводити відповідні зміни. З цією 
метою здійснюється оцінка оптимальності 
організаційної структури управління підпри-
ємства, яка включає принаймні три основні 
напрями: ефективність наявної організацій-
ної структури, її відповідність обраній страте-
гії та правильність ранжування завдань нової 
стратегії між рівнями та підрозділами під-
приємства. Результати оцінки оптимальності 
організаційної структури є своєрідним обґрун-

туванням під час прийняття рішень щодо про-
ведення відповідних змін у ній відповідно до 
обраної стратегії, що дає змогу процес реалі-
зації стратегічних змін певним чином система-
тизувати і поставити на наукову основу.

Отже, удосконалення організаційної струк-
тури є головним показником ефективного 
організаційного перетворення. Якісно побу-
дована організаційна структура сама собою 
ще нічого не значить. Проте погано ство-
рена організаційна структура унеможливлює 
конструктивну роботу незалежно від рівня 
менеджерів. Таким чином, удосконалюючи 
організаційну структуру, можна удосконалити 
виконання роботи. Зважаючи на вказане, 
подальші наукові дослідження слід проводити 
у напрямі розроблення інноваційних форм 
організаційних структур, зокрема у сфері гос-
тинності.
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Вплив суми інвестицій на дохідність  
інноваційних проектів підприємств

Колєдіна К.О.
аспірант кафедри фінансів та кредиту

Харківського національного університету будівництва та архітектури

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу побудовано економіко-математичну модель впливу осно-
вних техніко-економічних показників на очікуваний економічний ефект проекту. Встановлено, що доцільність 
інноваційного проекту залежить від відповідності темпів збільшення суми інвестицій темпам розширення по-
тужності виробництва. Доведено, що ефективність виробництва за проектом матиме місце тоді, коли зрос-
тання потужності виробництва буде відбуватися більш високими темпами, ніж збільшення собівартості річно-
го випуску продукції, що приведе до зниження питомих поточних витрат і, як наслідок, збільшення прибутку 
від виробництва та реалізації продукції.

Ключові слова: дохідність інноваційних проектів, сума інвестицій, собівартість продукції, потужність ви-
робництва, приведена цінність проекту, кореляційно-регресійний аналіз.

Коледина Е.А. ВЛИЯНИЕ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ НА ДОХОДНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

При помощи корреляционно-регресионного анализа в работе построено экономико-математическую мо-
дель влияния основных технико-экономических показателей на ожидаемый экономический эффект проекта. 
Установлено, что целесообразность инновационного проекта зависит от соответствия темпов увеличения 
суммы инвестиций темпам наращивания мощности производства. Доказано, что эффективность производ-
ства по проекту будет достигаться более высокими темпами, чем увеличение себестоимости годового вы-
пуска продукции, что приведет к снижению удельных текущих затрат и, как следствие, увеличение прибыли 
от производства и реализации продукции.

Ключевые слова: доходность инновационных проектов, сумма инвестиций, себестоимость продукции, 
мощность производства, приведенная ценность проекта, корреляционно-регрессионный анализ. 

Koliedina K.O. INFLUENCE OF THE AMOUNT TO BE INVESTED ON PROFITABILITY OF THE INNOVATIVE 
PROJECTS OF THE ENTERPRISE

Through the instrumentality of correlative-regressive analyses the economic-mathematic model of the influence 
of the main technical-economic factors on the expected economic effect of the project was built. It was defined that 
the expediency of the innovative project depends on the compliance of the speed of the increase of the amount to 
be invested with the speed of the expansion of production facilities. It was proved that the effectiveness of the manu-
facturing according to the project would take place when the speed of the increase of the production capacity would 
exceed the increase of the self-cost of the annual output that would result into decrease of the current unit costs and 
as a consequence into increase of the profit from the manufacturing and distribution of the products.

Keywords: profitability of the innovative projects, the amount to be invested, self-cost of the product, production 
capacity, net present value, correlative-regressive analyses.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У теперішніх мінливих умовах осно-
вою економічного зростання як країни загалом, 
так і вітчизняних підприємств зокрема висту-
пає інноваційний шлях розвитку. У зв’язку з 
цим актуалізувалася проблема дослідження 
інноваційних проектів, що реалізуються на під-
приємстві та в сукупності забезпечують його 
інноваційний розвиток, і встановлення чин-
ників максимізації їхньої дохідності, що сут-
тєво підвищують ефективність використання 
ресурсів виробництвами, конкурентоспромож-
ність продукції та підприємства загалом. 

Ядром інноваційного розвитку виступають 
інновації як найбільш ефективний засіб тех-
нологічного розвитку підприємств, забезпе-
чення їх стійких ринкових позицій, що базу-
ється на значних конкурентних перевагах 
[1, с. 251–258]. Однак необхідно зазначити, 
що інновації виступають рушійною силою еко-
номічного зростання лише в тому разі, якщо 
доходи від їх реалізації значно перевищують 
понесені витрати, тобто коли інновації забез-
печують суттєвий позитивний фінансовий 
результат – річний прибуток як абсолютний 
показник [2, с. 115–117] та рентабельність 
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продукції як відносний показник ефективності 
діяльності підприємства. Останній є доказом 
підвищення ефективності виробництва порів-
няно з його наявним станом, що досягається 
в результаті інноваційного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як практики, так і теоретики завжди проявляли 
інтерес до проблем економіки виробництва та 
системи показників, що її характеризують. Багато 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
таких як О.І. Амоша, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, 
Н.М. Гапак, С.Я. Єлецьких, В.М. Геєць, О.І. Іва-
кіна, Т.В. Момот, Г.В. Савицька, В.П. Семино-
женко, Н.Г. Слободян, В.П. Савчук, М.Г. Чума-
ченко та інші, спрямовували свої дослідження 
на пошуки раціонального використання ресур-
сів підприємств, удосконалення системи тех-
ніко-економічних показників (ТЕП) виробни-
цтва для об’єктивного вимірювання всіх сфер 
діяльності підприємства, уточнення методоло-
гії, методики, методів і прийомів здійснення еко-
номічного аналізу, факторів впливу на раціо-
нальне використання потенціалу підприємства 
та його ресурсів з метою більш обґрунтованого 
встановлення взаємозалежності між осно-
вними ТЕП та їх складниками. Проте ниніш-
нім умовам господарювання вітчизняних під-
приємств притаманне зовнішнє та внутрішнє 
середовище, що постійно змінюються. Все це 
зумовлює важливість проведення ґрунтовних 
досліджень у сфері економіки підприємства з 
урахуванням сучасних мінливих умов. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Досягнення підприєм-
ством інноваційного розвитку відбувається 
через реалізацію інноваційної діяльності при-
скореними темпами [3, с. 12]. Інноваційна 
активність підприємства залежить від можли-
вості інвестування, тобто від наявності джерел 
інвестування та його високої ефективності. 
З огляду на вказане, у процесі інноваційного 
розвитку підприємства необхідно досліджу-
вати вигідність кожного інноваційного проекту 
в складі цього розвитку та залежність їх еко-
номічної ефективності від сум інвестицій, що 
вкладаються для їх реалізації. Отже, більшість 
складників цієї сфери аналізу мають простір 
для подальшого розгортання досліджень, бо 
наявні наукові пошуки потребують узагаль-
нення, урахування нових інструментів оцінки 
дохідності інноваційних проектів вітчизняних 
підприємств в контексті глобалізаційних проце-
сів, які відбуваються в економіці України. Акту-
альність і значущість цих питань для забез-
печення інноваційного розвитку вітчизняних 
підприємств зумовили вибір теми дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження 
залежності економіки виробництва іннова-
ційної продукції та доцільності інноваційного 
проекту від відповідності співвідношення тем-
пів розширення потужності виробництва тем-
пам збільшення його капіталоємності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Економіку підприємства загалом 
та його функціонуючих виробництв зокрема 
характеризує ціла система кількісних та якіс-
них ТЕП виробництва, у тому числі показни-
ків ефективності використання його ресурсів. 
Одні з них вимірюють витрати, інші – резуль-
тати діяльності та її удосконалення.

До основних ТЕП відносять [4, с. 233–238]: 
потужність виробництва, вартість основних 
виробничих засобів, чисельність персоналу, 
фонд оплати праці, собівартість одиниці 
продукції річного випуску, обсяг виробленої 
та реалізованої продукції в натуральному і 
вартісному вираженні, рентабельність про-
дукції тощо. Проте у разі розвитку підприєм-
ства серед проектних показників з’являється 
також сума інвестицій (додаткових капіта-
ловкладень в основні виробничі засоби) та 
показники ефективності проекту (приріст річ-
ного прибутку від реалізації продукції завдяки 
інвестуванню, приріст грошового потоку, чиста 
приведена цінність проекту, індекс дохідності 
інвестицій, період окупності інвестицій та вну-
трішня норма дохідності проекту). 

Фінансові результати діяльності підприєм-
ства оцінюються різними видами річного при-
бутку, а ефективність використання ресурсів, 
понесення витрат, отримання доходу – 
показниками рентабельності [5, с. 269–274]. 
Ефективність інвестування в технологічний 
розвиток оцінюється системою показників 
ефективності інвестицій, що вкладаються в 
інвестиційні проекти у разі подальшого роз-
витку підприємства на базі наявних техніки та 
технології виробництва й інноваційних про-
ектів, якщо в їх основу закладено інновації. 
Причому обов’язково інноваційний розвиток 
повинен сприяти підвищенню ефективності 
наявного виробництва. Для вибору вигідних 
проектів потрібно здійснювати оцінку впливу 
проектних рішень на ефективність викорис-
тання ресурсів та інвестування в інновації.

Одним із найважливіших кількісних еко-
номічних показників, що одночасно виступає 
і якісним, є собівартість одиниці продукції. 
Саме вона характеризує поточні витрати, роз-
мір яких визнає споживач, купуючи продукцію 
за ринковою ціною. Від її рівня залежить, чи 



267

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

зможе виробник реалізувати свою продукцію 
за ринковою ціною або компенсувати поне-
сені витрати (одноразові та поточні) на тех-
нологічний розвиток виробництва, особливо 
на інноваційний розвиток. Цей аспект відіграє 
для підприємства важливу роль, оскільки 
підготовка, розроблення і реалізація іннова-
ційного проекту пов’язані зі значними витра-
тами, які здійснюються в теперішній момент, 
а отримання від них віддачі – в майбутньому. 
У зв’язку з цим дослідження щодо можливості 
зниження витрат на інноваційну продукцію у 
розрахунку на одиницю корисного ефекту та 
максимізації віддачі від інвестування в іннова-
ційний розвиток підприємства актуалізує тему 
дослідження.

Згідно з рекомендацією ЮНИДО [6], голо-
вним критерієм оцінки інноваційної діяльності 
визначено критерій економічної ефектив-
ності, а узагальнюючим показником ефектив-
ності будь-якого інноваційного проекту, що 
реалізується на підприємстві, є економічний 
ефект. У зв’язку з цим у роботі розглянуто 
залежність економічного ефекту (NPV) від 
таких основних ТЕП виробництва, як: потуж-
ність виробництва, необхідна для її забез-
печення сума інвестицій та собівартість про-
дукції, від рівня яких залежить економіка та 
ефективність виробництва та самих інвести-
цій. Цю залежність, на думку автора, доцільно 
подати у вигляді економетричної моделі, для 
визначення кількісної характеристики якої 
використано кореляційно-регресійний аналіз. 
Отже, побудовано лінійну регресійну модель 
із трьома пояснювальними факторами, а 
саме: х1 – потужність виробництва, од./рік; 
х2 – сума інвестицій, тис. грн; х3 – собівар-
тість одиниці продукції, грн; результуючий 
показник у – економічний ефект від реалізації 
інноваційного проекту на промисловому під-

приємстві (NPV), тис. грн за різними варіан-
тами потужності майбутнього виробництва. 
Обрана модель реалізує залежність результу-
ючого показника економічної оцінки, а саме – 
економічного ефекту (NPV) від пояснюваль-
них факторів. Вихідні дані щодо наростаючої 
потужності виробництва по варіантах проекту 
для першого варіанту наведено за даними 
попереднього ТЕР (техніко-економічного роз-
рахунку) спеціалізованої проектної організації 
та для варіантів від другого по сьомий – за 
результатами розрахунку проектних показни-
ків, виконаних автором за нормами, прийня-
тими в проектуванні, наведено в табл. 1.

На основі вихідних даних та застосування 
пакета аналізу MS Excel були проведені роз-
рахунки, результати яких наведено в табл. 2.

Таблиця 2 
Результати розрахунку  
регресійної статистики

Показник Значення
Множинний R 0,994583804
R-квадрат 0,989196943
Нормований 
R-квадрат 0,978393886

Стандартна помилка 755,4918339
Спостереження 7

Джерело: розраховано автором

Згідно з даними табл. 2, множинний коефі-
цієнт кореляції R = 0,9946, скоректований кое-
фіцієнт детермінації R2^  = 0,9784, а коефіцієнт 
детермінації (R2) дорівнює 0,9892, тобто роз-
рахункові параметри моделі на 98,92% пояс-
нюють залежність між досліджуваними пара-
метрами. Це свідчить про якісність моделі та 
обґрунтованість її використання для зазначе-
них розрахунків.

Таблиця 1
Вихідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу

Варіанти

Потужність 
виробництва,  

од./рік
Сума інвестицій, 

тис. грн
Собівартість одиниці 

продукції, грн NPV, тис. грн

(x1) (x2) (x3) (y)
1 2000 15162,84 18540,08 23506,37
2 2200 15354,31 18388,00 23981,17
3 2500 19373,20 18166,57 25107,84
4 3400 29318,50 17882,85 30987,70
5 3500 29935,76 17546,25 32682,71
6 3900 34495,70 17185,63 34206,26
7 4000 37278,00 16572,07 35693,05

Джерело: складено автором
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Оцінку надійності рівняння регресії загалом 
та показника тісноти зв'язку Ryx1x2x3 надає 
F-критерій Фішера, який розраховується за 
такою формулою: 

F
R
R

n m
m

=
−

− −2

21

1
* ,                  (1)

де R2  – коефіцієнт детермінації;
n – кількість об’єктів дослідження;
m – кількість пояснювальних факторів.
У нашому разі фактичне значення 

F-критерію Фішера буде таким:

Fфакт =
−

− −
=

0 9946
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На основі проведених розрахунків вихо-
дить, що фактичне значення F-критерію 
Фішера Fфакт = 91,57 > �Fтабл = 9,28 (при n = 7), 
отже, ймовірність випадково отримати таке 
значення F-критерію не перевищує допусти-
мий рівень значущості 5%. Таким чином, отри-
мане значення не випадкове, а сформоване 
під впливом істотних факторів, тобто підтвер-
джується статистична значущість всього рів-
няння та показника тісноти зв’язку Ryx1x2x3. 

На основі отриманих розрахунків можна 
скласти рівняння регресії, яке буде мати 
такий вигляд:

y  = 29129,1478 + 4,9213x1 + 0,0501x2 – 0,9062x3

Оцінити статистичну залежність параме-
трів чистої регресії можливо за допомогою 

t-критерія Стьюдента, стандартні критерії 
помилок коефіцієнтів регресії яких визнача-
ються за такими формулами:
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Фактичне значення t-критерію Стьюдента:
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Довірчі інтервали для параметрів регресії:
–6,4956 ≤ b1 ≤ 16,3383

–1,0610 ≤ b2 ≤ 1,1613

–5,1234 ≤ b3 ≤ 3,3110
На основі вищевикладеного можна дійти 

висновків, що отриманий коефіцієнт кореля-
ції (0,9946) свідчить про дуже тісний лінійний 

Таблиця 3 
Результати дисперсійного аналізу

df SS MS F Значущість F
Регресія 3 156789474 52263158,01 91,56639152 0,001900012
Залишок 3 1712303,733 570767,911
Підсумок 6 158501777,8    

Джерело: розраховано автором

Таблиця 4
Параметри регресійного рівняння

Коефіцієнти Стандартна помилка t-статистика
Y-перетин 29129,14777 25827,00008 1,127856417
Змінна x1 4,921341663 3,587470081 1,371813995
Змінна x2 0,050148622 0,349163061 0,143625222
Змінна x3 -0,906173722 1,325148632 -0,683827987
 P-Значення Нижні 95% Верхні 95%
Y-перетин 0,341435545 -53063,89321 111322,2
Змінна x1 0,263708924 -6,495589239 16,33827
Змінна x2 0,89490136 -1,061044072 1,161341
Змінна x3 0,543168172 -5,123388089 3,311041

Джерело: розраховано автором
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зв’язок потужності виробництва, суми інвес-
тицій та собівартості одиниці продукції з еко-
номічним ефектом (NPV) від провадження 
інноваційного проекту на промисловому під-
приємстві. Про якість знайденого рівняння свід-
чить коефіцієнт детермінації (у нашому дослі-
дженні він становить 0,9892), що доводить 
правильність обраних для дослідження факто-
рів та їх вагомий вплив на результуючий показ-
ник. З іншого боку, якість рівняння підтверджує 
й критерій Фішера, розрахований із довірчою 
ймовірністю 95 %, значення якого в 9,9 раза 
більше за критичне. Для кожного оціненого 
параметра регресії проведено перевірку його 
статистичної значущості за допомогою t-тесту 
Стьюдента. Абсолютні величини фактичних 
значень t-статистики за пояснювальними фак-
торами переважають критичне, що знайдене 
за спеціальними таблицями t-статистики Стью-
дента, а це означає, що оцінки параметрів рів-
няння регресії не випадково відрізняються від 
нуля, а є статистично значущими.

З огляду на це, ми можемо стверджу-
вати, що модель адекватна, якісна, а отри-
мані оцінки параметрів рівняння регресії не 
випадкові, а сформовані під впливом вагомих 
пояснювальних факторів. Отже, розраховане 
рівняння регресії можна застосовувати для 
подальших досліджень та оптимізації впливу 
на розмір економічного ефекту (NPV) потуж-
ності виробництва, суми інвестицій та розміру 
собівартості одиниці продукції.

Кожний коефіцієнт у рівнянні регресії свід-
чить про ступінь впливу відповідного поясню-
вального фактора на результуючий показник 
за фіксованого положення іншого фактора, а 
саме – як зі зміною кожного окремого фактора 
на одиницю змінюється результуючий показник.

Знак «+» параметрів х2 свідчить про пози-
тивний вплив суми інвестицій на потужність 
виробництва, яка в свій час прямо пропо-
рційно викликає зниження питомих поточних 
витрат на виробництво продукції та амортиза-
ційних відрахувань, а знак «–» параметра х3 – 
на економічний ефект від реалізації інновацій-
ного проекту на промисловому підприємстві. 

Знак «–» параметра х3 свідчить про позитив-
ний вплив показника собівартості продукції на 
прибуток від реалізації продукції і, відповідно, 
на приведену цінність проекту (NPV). Отже, 
від’ємний знак у рівнянні регресії свідчить, що 
зниження величини собівартості одиниці виро-
бленої інноваційної продукції сприяє збіль-
шенню очікуваного інтегрального ефекту NPV, 
тобто вказує на економічну доцільність вкла-
дення інвестицій у такий інноваційний проект. 

Вільний член рівняння множинної регресії 
економічного змісту не має. Він має лише роз-
рахункове значення, оскільки досліджувані 
фактори не мають нульових значень.

Отримані коефіцієнти рівняння регресії під-
креслюють, що за збільшення суми інвестицій 
буде мати місце розширення потужності і, від-
повідно, річного випуску інноваційної продук-
ції, що забезпечить зниження собівартості оди-
ниці продукції і підвищення рентабельності її 
виробництва. Як підсумок – буде забезпечено 
дохідність інвестування інноваційного проекту, 
тобто NPV буде мати позитивне значення.

Для підтвердження нашої думки розра-
хуємо середні коефіцієнти еластичності, які 
дадуть можливість визначити кількісно від-
носний вплив кожного з пояснювальних фак-
торів на результат, а саме: на скільки відсо-
тків у середньому зміниться економічний 
ефект (NPV) від реалізації інноваційного про-
екту на промисловому підприємстві за зміни 
потужності виробництва, суми інвестицій та 
собівартості одиниці виробленої інноваційної 
продукції на 1% від своїх середніх значень. 
Середні коефіцієнти еластичності Ei розрахо-
вані за такою формулою:

E b
x

yi i
i= * ,                        (2)

де bi – оцінки параметрів при пояснюваль-
них факторах (потужності виробництва, од./рік;  
суми інвестицій, тис. грн.; собівартості оди-
ниці продукції, грн.) у рівнянні регресії; 

xi – середнє значення відповідного поясню-
вального фактора;

y – середнє значення результуючого показ-
ника – економічного ефекту (NPV), тис. грн.

Отримані коефіцієнти еластичності за кож-
ним пояснювальним фактором підтверджують 
наше припущення, а саме: збільшення потуж-
ності виробництва на 1% збільшує в серед-
ньому значення економічного ефекту (NPV) 
на 0,51%, а збільшення суми інвестицій на 
1% – на 0,04%. Опосередковано, через амор-
тизаційні відрахування сума інвестицій мало 
збільшує величину NPV, тому що негативно 
впливає на собівартість продукції. За високої 
капіталоємності таке збільшення собівартості 
одиниці продукції може перевищувати її зни-
ження за рахунок умовно-постійних витрат 
завдяки розширенню потужності виробни-
цтва. Збільшення собівартості одиниці іннова-
ційної продукції на 1% зменшує в середньому 
економічний ефект на 0,55%. Аналіз коефіці-
єнтів еластичності показує, що більший вплив 
на показник економічного ефекту здійснює 
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зниження собівартості одиниці виробленої 
інноваційної продукції, забезпечуючи приріст 
прибутку й одночасне підвищення рентабель-
ності виробництва інноваційної продукції. 
І тут важливо з’ясувати, що більше впливає 
на цей факт: збільшення випуску продукції 
(позитивно) чи додаткові амортизаційні від-
рахування на одиницю продукції (негативно). 

Отже, економіка виробництва інноваційної 
продукції залежить від прогресивності його апа-
ратурного оснащення, технології виробництва 
та її «дешевизни», що сприяє підвищенню кон-
курентоспроможності. За допомогою побудова-
ної кореляційно-регресійної моделі доведено 
тісний прямо пропорційний лінійний зв'язок роз-
міру очікуваного економічного ефекту (NPV) від 
таких ТЕП інноваційної діяльності підприємств, 
як потужності виробництва та необхідна для її 
забезпечення сума інвестицій і, відповідно, очі-
кувана собівартість одиниці продукції. Однак на 
основі вищевикладеного постає питання щодо 
встановлення залежності зниження собівар-
тості одиниці продукції, прибутку від реалізації 
та приведеної цінності проекту (NPV) від від-
повідності співвідношення темпів розширення 
потужності виробництва темпам збільшення 
необхідної для цього суми інвестицій, а також 
чи всі досліджувані варіанти проекту вигідні. 
Подальші дослідження проведено з приводу 
встановлення залежності зміни собівартості 
продукції і, відповідно, дохідності варіантів про-
ектів у міру розширення потужності виробни-
цтва інноваційної продукції.

У зв’язку з викладеним нижче, наведено 
результати авторського дослідження на базі 
основних ТЕП виробництва в умовах ефек-

тивності інвестування за різними варіантами 
проекту та додатково до табл. 1 – абсолютних 
величин річного прибутку від реалізації гро-
шового потоку (табл. 5).

З метою вибору найбільш дохідного варі-
анту інноваційного проекту проведено аналіз 
індексів змін ТЕП по варіантах базисною та 
ланцюговою підстановкою, розрахованих на 
базі абсолютних величин показників (табл. 6).

Як видно з даних табл. 5, запропоновані 
варіанти досліджуваного інноваційного про-
екту насамперед відрізняються очікуваними 
масштабами виробництва, зумовленими наяв-
ністю попиту на цю продукцію, та необхідною 
сумою інвестицій (можливістю її позики). Ана-
ліз індексів (табл. 6) свідчить про те, що варі-
анти з другого по сьомий щодо першого мають 
більш високі індекси як показників виробни-
цтва (крім собівартості одиниці продукції), так 
і показників ефективності інвестицій (окрім 
індексу дохідності). Причому у міру зростання 
потужності від другого до сьомого варіанту від-
бувається збільшення суми інвестицій більш 
високими темпами (з 1,013 до 2,459), ніж 
темпи розширення потужності виробництва (з 
1,1 до 2,0). Так, останній варіант буде пов'я-
заний зі збільшенням суми інвестицій майже 
в 2,5 раза за розширення потужності лише 
вдвічі. Це свідчить про значне збільшення 
капіталоємності виробництва в умовах іннова-
цій, що є неприпустимими, оскільки зумовлює 
недостатнє зниження собівартості одиниці 
продукції, а саме: лише на декілька відсотків у 
другому-четвертому варіантах та на 11,6% – у 
сьомому. До того ж індекс дохідності знизиться 
на 23% в цьому варіанті (варіант найбіль-

Таблиця 5 
Основні проектні техніко-економічні показники виробництва в умовах інвестування
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1 2000 15162,84 18540,08 6075,00 32,8 38669,2 23506,37 2,55
2 2200 15354,31 18388,00 6227,00 33,9 39335,5 23981,17 2,56
3 2500 19373,20 18166,57 6448,43 35,5 44481,9 25107,84 2,30
4 3400 29318,5 17882,85 6731,15 47,6 60923,5 30987,7 2,03
5 3500 29935,76 17546,25 7068,70 40,3 62001,2 32682,71 2,11 
6 3900 34495,7 17185,63 7429,40 43,2 68702,0 34206,26 1,99
7 4000 37278,00 16572,07 8042,90 48,5 72971,0 35693,05 1,96

Джерело: розраховано автором
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шої потужності), що характеризує найбільше 
падіння його ефективності порівняно з першим 
варіантом. У міру того, як збільшується потуж-
ність виробництва, спостерігається зниження 
собівартості продукції з одночасним зростан-
ням її рентабельності. Проте висока питома 
вага суми інвестицій за наявності незначної 
частки (приблизно 25%) умовно-постійних 
витрат у собівартості одиниці продукції зво-
дить нанівець ці переваги, тобто очікуване мак-
симальне зростання річного випуску продукції 
завдяки розширенню потужності виробництва. 
За підсумком, прогноз нарощення як грошо-
вого потоку (максимальний його індекс зафік-
совано в сьомому варіанті та становить 1,887), 
так і приведеної цінності проекту невтішний. 
Тут ситуація ще гірша – максимальне збіль-
шення (приведеної цінності проекту) може 
становити лише 1,52 раза у сьомому варі-
анті порівняно з першим. Це може виникнути 
через високу капіталоємність запропонова-
них проектних рішень по апаратурному осна-
щенню майбутнього виробництва інноваційної 
продукції, саме у міру збільшення масштабів 
виробництва матиме місце падіння ефектив-
ності інвестицій. Це підтверджує і зниження 
індексу дохідності цього проекту з 2,55 грн/грн 
у першому варіанті до 1,96 грн/грн у сьомому 
варіанті. З огляду на результати виконаного 
аналізу, без урахування ступеня задоволення 
попиту в цій продукції, можна дійти висновків 

про більш прийнятну доцільність першого та 
другого варіанту, з розширенням потужності 
діючого виробництва до 2000 т/рік та 2200 т/рік  
відповідно, за умов збереження прогнозного 
співвідношення цін на готову продукцію і 
матеріально-сировинні ресурси виробництва. 
Отже, викладене вище підкреслює процес 
погіршення показників ефективності у вироб-
ництві інноваційної продукції за згаданими 
варіантами (від 3-го по 7-й) порівняно з пер-
шим і другим варіантами. 

На основі вищевикладеного доходимо 
висновків, що для забезпечення дохідності 
інноваційних проектів повинні виконуватися 
такі умови: питома сума інвестицій, необхідна 
для реалізації інноваційних проектів, пови-
нна збільшуватися на розширення потужності 
виробництва менш високими темпами, ніж 
темпи зростання потужності. Отже, за резуль-
татами аналізу проектних кошторисів будів-
ництва об’єктів нової техніки, за збільшення 
потужності виробництва сума капіталовкла-
день повинна збільшуватися відповідно до 
співвідношення потужностей з відставанням 
в 10,7. В іншому разі зниження собівартості 
одиниці інноваційної продукції порівняно з 
фактичною, особливо за низької частки в ній 
умовно-постійних витрат, не в змозі компенсу-
вати збільшення додаткових амортизаційних 
відрахувань на реалізацію новітніх технології 
та устаткування. І, як результат, у міру збіль-

Таблиця 6
Індекси змін проектних показників по варіантах

Варіанти
Потужність 

виробництва, 
од./рік

Індекс 
потужності 

виробництва

Індекс 
капітало-
вкладень

Індекс 
собівартості

Індекс 
грошового 

потоку
Індекс 
NPV

Ланцюгова підстановка 
1 2000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 2200 1,100 1,013 0,991 1,017 1,020
3 2500 1,136 1,262 0,988 1,13 1,046
4 3400 1,360 1,513 0,984 1,37 1,234
5 3500 1,029 1,021 0,981 1,08 1,055
6 3900 1,114 1,152 0,979 1,11 1,047
7 4000 1,025 1,081 0,964 1,06 1,043

Базисна підстановка
1 2000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 2200 1,1 1,013 0,991 1,017 1,020
3 2500 1,25 1,278 0,980 1,150 1,068
4 3400 1,7 1,934 0,965 1,576 1,318
5 3500 1,75 1,974 0,946 1,603 1,390
6 3900 1,95 2,275 0,927 1,777 1,455
7 4000 2,0 2,459 0,894 1,887 1,518

Джерело: розраховано автором
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шення масштабів виробництва незначний 
приріст річного прибутку і навіть деяке зрос-
тання рентабельності інноваційної продукції 
не забезпечить замовнику проекту нормальної 
рентабельності інвестованого капіталу. У цьому 
разі для прийняття проектного рішення про 
значне зростання випуску інноваційної про-
дукції потрібні прийнятні (менш капіталоємні) 
проекти або проекти на засадах більш про-
гресивної та конкурентоспроможної новітньої 
технології, яка б забезпечувала більш високу 
якість і широкий асортимент інноваційної про-
дукції порівняно з традиційною. 

Висновки з цього дослідження. У прове-
деному дослідженні доведено, по-перше, що 
є тісний зв'язок між основними техніко-еко-
номічними показниками виробництва і показ-
никами ефективності інвестування, по-друге, 
що за розширення потужності виробництва 
інноваційної продукції обов’язково повинно 
мати місце збільшення необхідної суми інвес-

тицій більш низькими темпами, ніж зростання 
річного випуску продукції, зумовленого роз-
ширенням потужності виробництва. Інакше 
очікуване зниження собівартості одиниці про-
дукції та незначне підвищення рентабельності 
її виробництва за запропонованими варіан-
тами інноваційного проекту не забезпечить 
високої дохідності інвестування інноваційного 
проекту. Обґрунтовано, що достатня еконо-
мічна ефективність виробництва за проектом, 
а не тільки позитивне значення NPV та індекс 
дохідності >1, матиме місце тоді, коли розши-
рення потужності виробництва буде відбува-
тися більш високими темпами, ніж темпи зрос-
тання необхідної для цього суми інвестицій та 
збільшення собівартості річного випуску про-
дукції. Оскільки це означатиме суттєве зни-
ження питомих поточних витрат і, як наслідок, 
не тільки збільшення прибутку від виробни-
цтва та реалізації продукції, а й її рентабель-
ності, достатньої для повернення інвестицій. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У вітчизняній економіці в останній 
час все більше уваги приділяється вивченню 
та аналізу можливостей та шляхів виходу з 
економічної кризи, яка охопила майже всі 

сфери національної економіки. Сучасна еко-
номічна ситуація характеризується активним 
розвитком кризових явищ на мікрорівні, що 
підтверджується значною кількістю збитково 
працюючих підприємств, швидкими темпами 
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зростання кредиторської та дебіторської 
заборгованості, збільшенням кількості справ 
про банкрутство. Все це потребує викорис-
тання у діяльності суб’єктів господарювання 
спеціальних механізмів та процедур, спря-
мованих на підвищення ефективності їхньоъ 
діяльності, подолання кризових явищ та недо-
пущення банкрутства і ліквідації підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання сутності, специфіки, методології анти-
кризового фінансового управління підприєм-
ством стали предметом наукових досліджень 
багатьох закордонних учених-економістів. 
Зокрема, у світовій практиці вже накопичений 
досвід оцінки кризового стану підприємства. 
Серед напрацювань українських науковців 
слід виділити роботи М.Д. Білик, І.А. Бланка, 
О.О. Терещенко, А.А. Чухна, Л.О. Лігоненко, 
С.Я. Салиги, В. Василенко, О.П. Степаненко, 
В. Каткова, Н. Мінаєва, Є. Мних, В. Кова-
льова, З. Шершньова та інших. Водночас уза-
гальнення та подальшого розроблення потре-
бують теоретико-методичні аспекти цыэї 
проблеми, що і зумовило актуальність теми 
дослідження. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Останнім часом 
поняття «антикризове фінансове управління» 
набуло значного поширення, однак розуміння 
його сутності, видів, завдань та функцій прак-
тичного застосування ще перебуває на стадії 
формування та вивчення багатьма вченими. 
Це спричинює різні підходи до тлумачення 
цього поняття та визначення особливостей 
антикризового фінансового управління.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Актуальність і необхідність 
розв’язання проблеми розроблення заходів 
попередження та уникнення кризового стану 
на підприємствах визначили й обумовили 
мету цієї статті. Метою статті є дослідити 
економічну сутність поняття «антикризове 
фінансове управління», проаналізувати та 
визначити основні види, завдання та функції 
антикризового фінансового управління на під-
приємстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах діяльності під-
приємств необхідним є створення системи, 
за допомогою якої би здійснювався аналіз 
і попередження виникнення банкрутства. 
Такою системою і є антикризове управління. 

Сутність антикризового фінансового управ-
ління насамперед полягає у розробленні 
комплексу заходів щодо профілактики фінан-
сової кризи та її подолання. Формування 

антикризового фінансового управління для 
підприємств, спрямоване на їх виживання і 
ринкову адаптацію, стає особливо важливим 
в умовах, коли виникають перетворення, які 
мають глобальний характер.

Антикризове фінансове управління має 
базуватися на загальних властивостях, при-
таманних управлінській діяльності, але з 
урахуванням специфічних особливостей, 
пов’язаних з антикризовими процесами. Сво-
єчасне виявлення ознак настання фінансової 
кризи та виявлення причин кризової ситуації – 
це і є специфічні функції, притаманні антикри-
зовому фінансовому управлінню. 

Перед тим як перейти до особливостей, 
які передбачає антикризове фінансове управ-
ління, вважаємо за доцільне сформувати 
теоретичну сутність поняття «антикризове 
фінансове управління».

Велика кількість науковців розглядали тео-
ретичні основи антикризового фінансового 
управління підприємствами, наприклад такі, 
як Л.О. Лігоненко, С.Я. Салига, О.О. Тере-
щенко, І. Бланк, В. Василенко, О.П. Сте-
паненко, В. Каткова, Н. Мінаєва, Є. Мних, 
В. Ковальов, З. Шершньова та інші [2; 4; 8; 10; 
12; 14]. 

Незважаючи на те, що цей термін сьогодні 
є одним із найпопулярніших термінів в еконо-
міці України, зміст його недостатньо визначе-
ний. Дуже часто в низці економічних джерел 
не фіксуються ознаки розбіжностей антикри-
зового фінансового управління і звичайного 
фінансового управління (табл. 1)

Отже, такі вчені, як І.О. Бланк, Л.О. Ліго-
ненко, у визначенні антикризового фінансо-
вого управління не виділяють об’єкт цього 
процесу та шляхи втілення, але при цьому 
чітко формулюють предмет та мету антикри-
зового фінансового управління [2; 8]. Нато-
мість О.О. Терещенко та С.Я. Салига у своїх 
працях дають визначення поняттю «антикри-
зове фінансове управління», визначають його 
об’єкт, мету та шляхи досягнення. Але вчені 
не конкретизують предмет досліджуваного 
поняття [12; 14]. 

Суть антикризового фінансового управ-
ління підприємством полягає в тому, що 
заходи щодо запобігання кризовій ситуації 
повинні бути вжиті ще задовго до настання 
такої ситуації. У разі появи тенденції до спаду 
необхідно коригувати тактику вже з урахуван-
ням появи в майбутньому кризових явищ, аку-
мулювати фінансові кошти з метою успішного 
протистояння спричиненим кризовою ситуа-
цією збиткам, щоб уникнути банкрутства.
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Таблиця 1
Сутність поняття «антикризове фінансове управління» з погляду різних науковців

Автор «Антикризове фінансове управління» – це Ключові слова
1 2 2

Бланк І.О.
[2]

система принципів та методів розроблення і 
реалізації спеціальних управлінських рішень, 
які спрямовані на попередження та подолання 
фінансових криз підприємства, а також на мінімі-
зацію їх негативних наслідків.

система принципів та 
методів розроблення і 
реалізації спеціальних 
управлінських рішень

Л.О. Лігоненко 
[8]

підсистема загального антикризового управ-
ління, націлена на найбільш оперативне вияв-
лення ознак кризового стану та створення 
відповідних передумов для його своєчасного 
подолання з метою забезпечення відновлення 
життєздатності окремого підприємства, недопу-
щення виникнення ситуації його банкрутства.

підсистема загального 
антикризового управ-
ління

С.Я. Салига 
[14]

процес управління проведенням попередньої 
діагностики загрози банкрутства і залучення 
механізмів фінансового оздоровлення підприєм-
ства, що забезпечують його вихід із кризи

процес управління про-
веденням попередньої 
діагностики загрози 
банкрутства

О.О. Терещенко 
[12]

сукупність специфічних методів та прийомів 
управління фінансами, які дають змогу забез-
печити безперервну діяльність підприємств на 
основі управління зовнішніми та внутрішніми 
ризиками профілактики та нейтралізації фінан-
сової кризи.

сукупність специфіч-
них методів та прийо-
мів управління фінан-
сами

Е.О. Уткін
[15]

управління, спрямоване на запобігання можливим 
серйозним ускладненням у ринковій діяльності 
підприємства, на забезпечення його стабільного, 
успішного господарювання з орієнтацією розши-
реного відтворення на власні накопичення.

управління, спрямо-
ване на запобігання 
можливим серйозним 
ускладненням 

О.П. Степаненко 
[10]

така система управління підприємством, котра 
має комплексний, системний характер та спря-
мована на передбачення або усунення неспри-
ятливих для бізнесу явищ за допомогою викорис-
тання всього потенціалу сучасного менеджменту

система управління, 
спрямована на перед-
бачення або усунення 
несприятливих для біз-
несу явищ

М.О. Ткаченко 
[13]

сукупність форм та методів реалізації антикри-
зових процедур, які забезпечують мінімізацію 
збитку від кризи, а також допомагають встано-
вити контроль над ситуацією.

сукупність форм та 
методів реалізації анти-
кризових процедур

Г. Базаров,
С. Беляєв,
Л. Белих

[11]

мікроекономічна категорія, що відображає 
виробничі відносини, які складаються на рівні 
підприємства під час його оздоровлення і лікві-
дації, сукупність форм і методів реалізації анти-
кризових процедур стосовно конкретного підпри-
ємства-боржника.

мікроекономічна кате-
горія, що відображає 
виробничі відносини

І.І. Біломістна,
О.М. Біломістний,

М.С. Крамська
[1]

система принципів та методів управління фінан-
сами підприємства, спрямована на проведення 
діагностики загрози банкрутства, а в разі його 
настання – на виведення підприємства з кризи 
та її подолання з метою забезпечення безпе-
рервної діяльності підприємства на всіх стадіях 
його розвитку.

система принципів та 
методів управління 
фінансами підприєм-
ства спрямована, на 
проведення діагностики 
загрози банкрутства

Авторське 
трактування 

поняття 
«антикризове 

фінансове 
управління»

Антикризове фінансове управління – це сукупність специфічних мето-
дів та прийомів управління фінансами підприємства, що спрямовані на 
передбачення або усунення несприятливих для бізнесу явищ, запо-
бігання та попередньої діагностики загрози банкрутства, а в разі його 
настання – на виведення підприємства з кризи та її подолання з метою 
забезпечення безперервної діяльності підприємства на всіх стадіях 
його розвитку.
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Специфіку антикризового фінансового 
управління характеризують двома тезами: 

1) по-перше, це комплекс профілактич-
них заходів, спрямованих на недопущення 
фінансової кризи: системний аналіз сильних 
та слабких сторін суб’єкта економічної діяль-
ності, оцінка ймовірності банкрутства, управ-
ління ризиками (виявлення, оцінка та нейтра-
лізація), упровадження системи запобіжних 
заходів тощо;

2) по-друге, це система управління фінан-
сами, спрямована на виведення суб’єктів еко-
номічної діяльності з кризи, зокрема за допо-
могою санації чи реструктуризації суб’єкта 
господарювання [9].

Практика засвідчує, що досягти необхід-
ного рівня конкурентоспроможності можуть 
лише ті підприємства, які вчасно реагують 
на зовнішні та внутрішні фактори фінан-
сової кризи, успішно вирішують завдання 
фінансового забезпечення та якісної інфор-
маційної підтримки відповідних управлін-
ських рішень. 

Антикризове фінансове управління – це 
основний елемент системи управління під-
приємством, який необхідно активізувати 
ще на етапі заснування суб’єкта господарю-
вання. Відповідно до особливостей, які закла-
даються в основу антикризового управління, 
виділяють декілька видів (рис. 1).

Так, залежно від цілей реалізації антикри-
зове управління поділяється на реактивне та 
превентивне.

Реактивне антикризове управління – це 
управління, яке характеризується чіткими та 
конкретними цілями, плануванням і впрова-
дженням та базується на незначній кількості 
заходів з метою усунення кризового стану під-
приємства. 

Превентивне (попереджувальне) антикри-
зове управління – це управління, реалізація 
якого здійснюється на основі узагальнюючих 
цілей, які формуються на рівні планування. 
Це основний інструмент реалізації стратегіч-
них завдань менеджменту загальної струк-
тури підприємства. 

Залежно від особливостей розвитку та 
стану підприємства антикризове управління 
поділяється на попереджувальне, кризове та 
післякризове.

Попереджувальне антикризове управ-
ління – це управління, що спрямоване на 
передбачення кризи, зокрема причин її виник-
нення, та прогнозування динаміки розвитку 
ситуації з метою нейтралізації кризи. 

Кризове управління – це процес виявлення 
можливих загроз та кількісної оцінки кризоут-
ворючих факторів, розроблення антикризової 
програми для забезпечення поступального 
розвитку підприємства. 

Рис. 1. Види антикризового фінансового управління 
Джерело: розроблено автором за матеріалами [5; 6]
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Післякризове управління – це управління, 
яке спрямоване на оцінку посткризового стану 
підприємства, планування його діяльності та 
реалізацію бізнес-проекту. 

За наявністю ознак кризи чи її відсутності 
антикризове управління підприємством поді-
ляється на активне та пасивне. Активне анти-
кризове управління – система заходів щодо 
діагностики кризового стану підприємства і 
виведення його з ситуації, яка виникає на ста-
діях гострої переборної і непереборної кризи, 
за допомогою застосування активних фінан-
сових процедур. Пасивне антикризове управ-
ління – управління процесів на підприємстві 
з урахуванням появи можливих небезпек у 
майбутньому.

Залежно від масштабів охоплення можна 
виділити два види – локальне і глобальне. 
Локальне антикризове управління – це комп-
лекс заходів, які спрямовані на управління 
кризовим становищем в одному відділі під-
приємства. Наприклад, це може бути у відділі 
збуту чи логістики. Глобальне антикризове 
управління – це управління діяльністю в орга-
нізації загалом. 

Заходи, що спрямовуються на пошук шля-
хів виходу з кризи, поділяються на тактичні 
та стратегічні. До тактичних заходів анти-
кризового управління можна віднести такий 
етап антикризового управління, як санація, а 
до стратегічного – виведення підприємства з 
кризового стану.

На основі узагальнення теоретичних дослі-
джень у сфері виникнення та розвитку кри-
зових явищ на мікрорівні можна сказати, що 
до переліку стадій життєвого циклу доцільно 
включити такі стадії, як зародження; станов-
лення; розвиток (підйом); призупинення тем-
пів росту; спад; банкрутство; ліквідація. 

Тому залежно від стадії розвитку підпри-
ємства можна виділити такі види, як реструк-
туризація, санація, банкрутство та ліквіда-
ція. Реструктуризація підприємства – це 
здійснення організаційно-господарських, 
фінансово-економічних, правових, технічних 
заходів, спрямованих на реорганізацію під-
приємства, зміну форм власності, управління, 
організаційно-правові форми, що сприятиме 
фінансовому оздоровленню підприємства, 
збільшенню обсягів випуску конкурентоспро-

 

 

Послідовне дослідження факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Проведення діагностики фінансового стану підприємства з метою своєчасного визначення 
перших ознак настання кризи. 

Реалізація необхідних антикризових фінансових заходів на підприємстві з метою 
попередження та запобігання фінансової кризи. 

Прийняття спеціальних управлінських рішень задля запобігання банкрутству та ліквідації 
підприємства. 

У разі настання фінансової кризи на підприємстві, впровадження антикризових заходів з 
метою відновлення фінансової стійкості підприємства. 

Усунення неплатоспроможності підприємства як один з етапів подолання фінансової кризи. 

Основні завдання антикризового фінансового управління на 
підприємстві 

Відновлення фінансової діяльності підприємства внаслідок подолання кризи. 

Реалізація заходів санації підприємства в разі необхідності його ліквідації. 

Рис. 2. Основні завдання антикризового фінансового управління на підприємстві 
Джерело: розроблено автором
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можної продукції, підвищенню ефективності 
виробництва [7]. Санація – це система захо-
дів, що здійснюються під час провадження у 
справі про банкрутство з метою запобігання 
визнанню боржника банкрутом та його лікві-
дації, спрямована на оздоровлення фінан-
сово-господарського становища боржника, 
а також задоволення в повному обсязі або 
частково вимог кредиторів шляхом кредиту-
вання, реструктуризації підприємства, боргів 
і капіталу та (або) зміну організаційно-пра-
вової та виробничої структури боржника [7]. 
Банкрутство – визнана арбітражним судом 
неспроможність боржника відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані 
судом вимоги кредиторів не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури [7]. Лік-
відація – це така форма припинення діяль-

 

 

Загальні функції Спеціальні функції 

функція планування визначає напрями і зміст 
управління фінансовою діяльністю 
підприємства в умовах кризи, розробляє цілі і 
конкретизує їх у методах і засобах досягнення; 

діагностика кризових симптомів 
розвитку підприємства; 

функція організації – сутність цієї функції 
управління полягає у створенні органів 
управління фінансами підприємства, побудові 
структури апарату управління, встановленні 
постійних або тимчасових взаємин між ними, 
функцій і повноважень, тобто створенні 
реальних умов для досягнення запланованих 
антикризових цілей; 

здійснення  аналізу фінансового стану  і 
результатів  фінансової діяльності 
підприємства; 

здійснення ефективного контролю за 
реалізацією управлінських  рішень щодо 
фінансового оздоровлення підприємства; 

відновлення фінансової стійкості 
підприємства; 

усунення неплатоспроможності 
підприємства; 

забезпечення фінансової рівноваги 
у процесі розвитку підприємства; 

розроблення загальної стратегії 
фінансового оздоровлення 
підприємства. 

функція обліку, спрямована на забезпечення 
постійного збору, систематизацію та 
узагальнення даних, необхідних для 
подальшого контролю управління; 

функція стимулювання є заключною 
функцією, сутність якої полягає у 
зацікавленості персоналу в результатах своєї 
праці, за допомогою чого здійснюється 
розподіл матеріальних і трудових цінностей 
залежно від кількості і якості витраченої 
праці. 

ності юридичної особи, за якої перестають 
існувати всі її права та обов’язки без переходу 
прав та обов’язків у порядку правонаступни-
цтва до інших юридичних осіб [7].

Таким чином, антикризове управління має 
широку видову класифікацію, за допомогою 
якої можна визначити реальний стан підпри-
ємства, який виник внаслідок кризи, та сфор-
мувати систему заходів, які допоможуть йому 
визначити направлення виходу з ситуації, що 
вже склалася.

Основою впровадження антикризового 
фінансового управління на підприємстві є 
його завдання (рис. 2).

Отже, основним завданням антикризо-
вого фінансового управління підприємством є 
завчасне застосування специфічних методів та 
прийомів управління фінансами з метою перед-

Рис. 3. Загальні та спеціальні функції антикризового фінансового управління [3]
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бачення, попередження, а також діагностики 
фінансового стану підприємства, що дають 
змогу забезпечити безперервну діяльність під-
приємства й одночасно утримувати фінансову 
стійкість та стабільний розвиток підприємства.

Антикризове фінансове управління підпри-
ємством реалізує свої завдання шляхом здій-
снення певних функцій. Вони поділяються на 
дві основні підгрупи, а саме: загальні функції 
антикризового фінансового управління і спе-
цифічні функції (рис. 3).

У групі спеціальних функцій антикризового 
фінансового управління підприємством осно-
вними є [16]:

1) діагностика симптомів кризи фінансо-
вого розвитку підприємства, яка передбачає 
формування системи основних індикаторів 
загрози виникнення фінансової кризи підпри-
ємства, здійснення діагностики таких показ-
ників-індикаторів, виявлення основних чин-
ників зовнішнього і внутрішнього середовища 
функціонування підприємства, що генерують 
загрози його фінансовим інтересам, комплек-
сне оцінювання масштабів кризового фінан-
сового розвитку підприємства;

2) розроблення загальної стратегії фінан-
сового оздоровлення підприємства;

3) політика дій підприємства для основних 
напрямів його фінансового оздоровлення;

4) усунення неплатоспроможності підпри-
ємства, яке забезпечує створення системи 

найбільш невідкладних заходів щодо фінан-
сового оздоровлення підприємства;

5) відновлення фінансової стійкості підпри-
ємства, згідно з яким визначається цільова 
структура капіталу підприємства з урахуван-
ням кризових чинників його розвитку;

6) забезпечення фінансової рівноваги в 
процесі розвитку підприємства, тобто фор-
мування основних пропорцій його фінансо-
вого розвитку, найбільшою мірою відповідних 
вибраній антикризовій фінансовій стратегії і 
спрямованих на запобігання фінансовій кризі 
в майбутньому періоді.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, формування антикризового фінан-
сового управління для підприємств, спрямо-
ване на їх виживання і ринкову адаптацію, 
стає особливо важливим в умовах, коли вини-
кають перетворення, які мають глобальний 
характер. Антикризове фінансове управління 
може бути успішним, якщо воно своєчасне, 
а також має попереджувальний характер. 
Отже, тільки таке управління в сучасних 
умовах здатне досягти поставленої мети й 
ефективно вирішувати завдання загальної 
системи управління підприємства. Головною 
метою антикризового фінансового управління 
є забезпечення стабільного розвитку вироб-
ництва, міцного положення підприємства на 
ринку та стійкого фінансового стану за будь-
якого стану зовнішнього середовища. 
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The article reveals the concept of customer satisfaction and its role in logistics activity of a company. The im-
portance of customer orientation in business and, particularly, logistics activity is discussed. The customer logis-
tics-based expectations were defined. The service quality model and its dimensions is considered. The relationship 
between logistics customer service and customer satisfaction through SERVQUAL model was established. 

Keywords: customer satisfaction, customer service, logistics, service quality, SERVQUAL model.

Мазоренко О.В. ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
У статті висвітлено поняття задоволеності клієнтів та її роль у логістичній діяльності компанії. Обговорю-

ється важливість орієнтації на клієнта в бізнесі та, зокрема, логістичній діяльності. Були визначені очікування 
споживачів у сфері логістики. Розглянуто модель якості обслуговування та її характеристики. За допомогою 
моделі SERVQUAL встановлено зв'язок між логістичним обслуговуванням споживачів та задоволеністю спо-
живачів.

Ключові слова: задоволення споживачів, обслуговування споживачів, логістика, якість сервісу, модель 
SERVQUAL. 

Мазоренко О.В. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В статье раскрывается концепция удовлетворенности потребителей и ее роли в логистической деятель-

ности компании. Обсуждается важность ориентации на потребителя в бизнесе и, в частности, в логистиче-
ской деятельности. Были определены ожидания потребителей в сфере логистики. Рассматривается модель 
качества обслуживания и ее характеристики. С помощью модели SERVQUAL была установлена взаимосвязь 
между логистическим обслуживанием клиентов и удовлетворенностью клиентов.

Ключевые слова: удовлетворение потребителей, обслуживание потребителей, логистика, качество сер-
виса, модель SERVQUAL.

Problem grounding. Keeping customers 
satisfied is essential to building a successful, 
growing business. While many companies 
work hard to increase sales, they may overlook 
the little things that keep customers happy and 
buying more. It is easier to accelerate the busi-
ness by cultivating the customers company 
already has rather than constantly working to 
attract new one.

When a company meets customer expec-
tations, it is ensuring customer satisfaction. 
However, in this competitive marketplace when 
customers receive value or benefits beyond 
what they had expected, the company and the 
customer service representative has delighted 
the customer. A truly delighted customer will be 
more loyal to the company and products than a 
merely satisfied customer.

The logistics service quality is the most 
important factor of customer satisfaction. 

Logistics contributes to a company’s success 
by accommodating customers’ delivery and 
inventory availability expectations and require-

ments and the focus is on creating or adding 
value for the customer [1, p. 43].

Analysis of recent researches and publi-
cations. Problems of customer satisfaction were 
investigated by following scientists: B. Kong 
and M. F. Choe, I. Meidutė-Kavaliauskienėa, 
A. Aranskisa, M. Litvinenko, A. Ghoumrassi 
[1; 2; 3]. Impact of logistics on customer satisfac-
tion were considered by T. Gajewska, G. Evan-
gelos, J. Tschohl, R. Oliver and others [4; 5; 6]. 
But nowadays the vital role in customer satis-
faction plays logistics functions and activities. 
Therefor this problem needs deep investigation.

The aim of the paper is the theoretical justi-
fication of customer satisfaction and establishing 
a relationship between logistics customer ser-
vice and customer satisfaction. 

Main findings. The customer service takes 
a great place in company activities. According to 
American Management Association loyal custom-
ers, who buy from company again and again just 
because they like it’s customer service, provide 
on average 65% of company’s turnover [5, p. 5]. 
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Table 1
Morphological analysis of the concept “customer satisfaction”

Definition Key words Author, source
A function of the similarities between the 
consumer’s expectations and the perceived 
performance of the purchase

Function B. Kong, M. F. Choe  
[1, p. 44]

A summary psychological state resulting when the 
emotion surrounding disconfirmed expectations 
is coupled with the consumer’s prior feeling about 
the consumption experience.

Psychological state R. Oliver [6, p. 34]

An overall assessment of customer experience 
in the purchase and using of the products or 
services provided by these companies.

Assessment of 
customer experience

T. Tarelkina [7]

The state felt by a person who has experienced a 
performance (or outcome) that has fulfilled his or 
her expectations

State P. Kotler, 
A. R. Andreasen [8]

A “feel good” factor, which affects both customer 
and staff, and which encourages the customer to 
come back again.

Factor M. Gregory [9]

A recognised of the disconfirmation which arises 
from discrepancies between prior expectations 
and actual performance.

Function J. Gunning [10, p. 23]

J. Tschohl [5, p. 10] defines сustomer service 
as providing a quality product or service that sat-
isfies the needs/wants of a customer and keeps 
them coming back. Also, customer service 
includes the entire process of filling the custom-
er’s order (either manual or electronic), manag-
ing the payment, picking and packing the goods, 
shipping the package, delivering the package, 
providing customer service for the end user and 
handling the possible return of goods.

Service should provide the customer with 
more than just a product or action taken on his 
behalf. It should provide satisfaction. Customer 
satisfaction defined by R. Oliver [6, p. 33] as 
“a function of the similarities between the con-
sumer’s expectations and the perceived per-
formance of the purchase”. Customer satisfac-
tion measurement is one of the most important 
issues concerning business organizations of 
all types, which is justified by the customer-ori-
entation philosophy and the main principles of 
continuous improvement of modern enterprises 
[4]. The concept of customer satisfaction can be 
defined in different ways by different authors.

Let’s conduct a morphological analysis of the 
concept “customer satisfaction” (Table 1).

As a result of concept analysis it can be con-
cluded that customer satisfaction is an overall 
assessment of customer experience before, 
during and after transaction with a particular 
company and assessment of the level of cus-
tomer’s happiness with goods purchased or ser-
vices obtained, which encourages the customer 
to come back again.

In today’s competitive environment, the pur-
suit of customer satisfaction highly depends on 
the organization’s overall service quality. R. Oli-
ver [6] indicated that the logistics service quality 
is the most important factor of customer satis-
faction.

As authors [2, p. 332] mention, logistics ser-
vice quality is the result received comparing cus-
tomers’ expectations with customers’ perception 
of service quality. Clients, prior to ordering the 
service, already have expectations of what the 
service provider should offer them. Therefore, 
the quality of logistical service perceived by the 
client is the difference between the perceived 
service and expectation.

J. Tschohl [5, p. 10] pointed out that the func-
tions of the service are to save existing custom-
ers, attract new customers and create a desire 
and a need for all customers to continue cooper-
ation with your company. He said, that the tasks 
of service quality are:

– maintaining the customer base;
– customer base development.
Customer satisfaction depends on various 

factors such as the perceived quality of ser-
vice, customer mood, emotion, social interac-
tion, customers’ associates’ experience and 
other specific subjective factors. In addition, 
it is necessary to keep in mind that customer 
satisfaction with the quality of service is not the 
objective assessment of the real situation, but 
an element of emotional nature [2, p. 333]. Also 
B. Kong and M. F. Choe in [1, p. 45] support 
the view of A. Parasuraman, V. Zeithaml and 
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Table 2
The dimensions of customer service quality according SERVQUAL

Dimensions Description
Reliability ability to perform the promised service dependably and accurately.
Assurance knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire trust and 

confidence.
Tangibles physical facilities, equipment, and appearance of personnel
Empathy caring, individualized attention the firm provides its customers.
Responsiveness willingness to help customers and provide prompt service. 

Source: generalized by author according [1; 4; 12]

Table 3
The functions of each dimension of customer service

Dimensions Functions
Reliability Providing service as promised

Dependability in handling customers’ service problems
Performing services right the first time
Providing services at the promised time
Maintaining error-free records

Assurance Employees who instill confidence in customers
Making customers feel safe in their transactions
Employees who are consistently courteous
Employees who have the knowledge to answer customer questions

Tangibles Modern equipment
Visually appealing facilities
Employees who have a neat, professional appearance
Visually appealing materials associated with the service

Empathy Giving individual attention to customers 
Employees who deal with customers in a caring fashion
Having the customer’s best interest at heart
Employees who understand the needs of their customers
Convenient business hours

Responsiveness Keeping customers informed as to when services will be performed
Prompt service to customers
Willingness to help customers
Readiness to respond to customers’ requests
Source: generalized by author according [1; 4; 12]

L. Berry, who have identified ten customer logis-
tics-based expectations as follows: 

– reliability;
– responsiveness;
– access;
– communication;
– credibility;
– security;
– courtesy; 
– competency;
– tangibles;
– knowing the customer.
In order to make a customer happy it is nec-

essary to identify customer service character-
istics [11]: the availability of items; after-sales 

service; order convenience; competent techni-
cal reps; delivery time; reliability; demonstra-
tion of equipment; availability of information 
material.

For maintaining customer satisfaction com-
pany has to provide high service quality. Most 
studies confirm that there is a relationship 
between service quality and customer satis-
faction. The most popular model that found 
a positive relationship between service qual-
ity and customer satisfaction is service-quality 
model or SERVQUAL, that was developed by 
A. Parasuraman, V. Zeithaml and L. Berry [12]. 
In SERVQUAL model there are 5 dimensions 
and 22 items (Tables 2–3).
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There is detailed information about functions 
that are included in each dimension of customer 
service. 

Customer service interaction starts with what 
customer thinks and what will happen or what 
is he expect. Overtime, as the customer uses 
the service, this dimension changes tittles and 
becomes past experience. How the customer 
has been treated in the past will affect what 
the customer expects to happen on a partic-
ular encounter. Factors that have repeatedly 
indicated the customer’s choice in the product 
selected are reliability, assurance, tangibles, 
empathy and responsiveness (Fig. 1).

So, logistics managers and marketers of a 
company should pay attention and perform these 
functions to satisfy their customers and increase 
the service customer rate.

It is important for logistics companies while 
carrying their activities to show that their actions 
and deeds are concentrated on customers. 
I. Meidutė-Kavaliauskienėa [2, p. 332] empha-
sized that in the current competitive environ-
ment it is dangerous to be a non-customer-ori-
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ented company. It is important to note that each 
customer’s expectations are different. This may 
depend not only on the personal interests, but 
also on the environment, area, the type of busi-
ness in which those expectations are formed. 
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may help to gain an advantage over other com-
panies. Examining logistics services, flexibility 
is a particularly important aspect. Flexibility in 
logistics is a possibility to a company to quickly 
and effectively respond to the changing needs of 
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Conclusion. Thus, both logistics service 
quality and customer satisfaction is especially 
important in the current business environment, 
as the relationship between the company and 
the customer is usually long-term (or at least 
it is attempted to keep them as such). One of 
the most significant elements is the support and 
development of relationship with the customer. 
For the relationship to be long-term, a company 
has to provide a logistics service in line with the 
customers’ expectations, leading to the appropri-
ate level of customer satisfaction. 
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У статті узагальнено теоретичні положення формування ефективної системи управління конкурентними 
перевагами підприємств готельно-ресторанного бізнесу та уточнено основні категорії теорії конкуренції. Ви-
значено, що отримання конкурентної переваги і підвищення конкурентоспроможності на ринку вимагає від 
підприємства формування системи управління, що враховуватиме динамічність його внутрішнього та зовніш-
нього середовища та взаємозв’язок із соціально-економічним, природним, технологічним середовищами. 
Окрім того, важливо врахувати задоволення потреб споживачів та інших суб’єктів і можливу зміну ринкової 
поведінки та методів прийняття управлінських рішень в управлінні конкурентними перевагами. 

Ключові слова: конкурентні переваги, потреби, управлінське рішення, конкуренція, ринкова поведінка, 
підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

Малюга Л.Н., Загороднюк О.В. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

В статье обобщены теоретические положения формирования эффективной системы управления конку-
рентными преимуществами предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и уточнены основные категории 
теории конкуренции. Определено, что получение конкурентного преимущества и повышение конкурентоспо-
собности на рынке требует от предприятия формирования системы управления с учетом динамичности его 
внутренней и внешней среды, а также взаимосвязи с социально-экономической, естественной, технологиче-
ской средой. Кроме того, важно учесть необходимость удовлетворения потребностей потребителей и других 
субъектов и возможное изменение рыночного поведения и методов принятия управленческих решений в 
управлении конкурентными преимуществами.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, потребности, управленческое решение, конкуренция, 
рыночное поведение, предприятия гостинично-ресторанного бизнеса.

Maliuga L.M., Zagorodniuk O.V. MANAGING ENTERPRISES OF HOTEL-RESTAURANT BUSINESS UNDER 
CONDITIONS OF COMPETITION

The article summarizes the theoretical provisions for the formation of an effective system for managing the 
competitive advantages of the hotel and restaurant business enterprises and clarifies the main categories of compe-
tition theory. It is determined that obtaining a competitive advantage and increasing competitiveness in the market 
requires the enterprise to form a management system, taking into account the dynamism of its internal and external 
environment, as well as the relationship with the socio-economic, natural, technological environment. In addition, it is 
important to take into account the need to meet the needs of consumers and other entities and the possible change 
in market behavior and management decision-making techniques in managing competitive advantages.

Keywords: competitive advantages, needs, management decision, competition, market behavior, enterprises of 
hotel and restaurant business.

Постановка проблеми. Підприємствам 
готельно-ресторанного бізнесу для того, щоб 
завоювати або зберегти ринкову позицію, 
потрібно сформувати і розвивати конкурентні 
переваги на цільовому ринку. Конкуренто-
спроможність таких підприємств включає у 
себе здатність зберігати або розширювати 

конкурентні позиції та впливати на ринкову 
ситуацію через пропозицію якісних послуг, 
задовольняючи специфічні вимоги споживачів 
і забезпечуючи ефективність функціонування. 

Іншими словами, конкурентоспромож-
ність визначається багатьма факторами, 
серед яких особливе місце займають конку-
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рентні переваги. Тому важливим аналітичним 
завданням є визначення ключових факторів 
успіху з урахуванням наявних і тих, що можна 
прогнозувати. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Різні аспекти теорії і практики конку-
рентоспроможності як елемента управління 
діяльністю висвітлено в роботах І. Ансоффа, 
Д. Джоббера, П. Дойля, Дж. Еванса, Ф. Кот-
лера, М. Портера, А. Томпсона та ін. Питання 
конкурентоспроможності підприємств в умо-
вах динамічності конкурентних переваг 
досліджуються у працях вітчизняних учених: 
О.І. Амоші, В.Г. Андрійчука, Л.В. Балабано-
вої, П.І. Гайдуцького, І.Б. Гуркова, А.О. Задої, 
Р.Б. Кожухівської, А.А. Мазаракі, Р.А. Фатхут-
динова та ін. 

Формулювання цілей статті. Незважа-
ючи на вагомі дослідження та напрацювання 
вчених, залишаються проблеми, що потребу-
ють спеціального наукового аналізу. Зокрема, 
недостатньо уваги приділяється дослідженню 
теорії конкурентних переваг і відносин у сфері 
діяльності підприємств готельно-ресторан-
ного бізнесу. Саме цим проблемам присвя-
чена ця стаття.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Конкуренція як процес і соці-
ально-економічне явище тлумачиться через 
змагання між суб’єктами підприємницької 
діяльності, що сприяє активізації до пошуку 
нових можливостей у системі конкурентних 
переваг щодо забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств.

У процесі еволюційного розвитку ринко-
вих відносин підприємства готельно-рес-
торанного бізнесу намагаються приймати 
ефективні рішення та раціонально діяти, 
вишукувати можливості для забезпечення 
конкурентоспроможності в обраних сегмен-
тах ринку та створювати сприятливі умови 
для діяльності. Однією із категорій ринкової 
економіки, що випливає з теорії конкуренції, є 
конкурентоспроможність, яка розглядається 
як наслідок наявності конкурентних переваг. 
Конкурентні переваги, у свою чергу, висту-
пають наслідком конкурентного потенціалу. 
Деякі науковці характеризують поняття «кон-
курентоспроможність», базуючись на таких 
твердженнях: як «можливість забезпечити 
кращу пропозицію в порівнянні з конкурую-
чою компанією» [1, с. 17] або ж як «власти-
вість об’єкта, яка характеризується ступенем 
задоволення ним конкретної потреби порів-
няно з аналогічними об’єктами, представле-
ними на цьому ринку» [2, с. 7].  

Деякі автори, трактуючи поняття конку-
рентоздатності, звертають увагу на «наяв-
ність внутрішніх факторів, які дадуть змогу 
(теоретично) завоювати ринок за допо-
могою продукції власного виробництва, 
або це можливість знаходити шляхи для 
досягнення переваг над іншими учасни-
ками ринку за рахунок внутрішніх факто-
рів» [3, с. 20]. Однак зводити це поняття 
лише до внутрішніх факторів не зовсім пра-
вильно. Більш усебічно пропонують визна-
чати поняття «конкурентоздатність» автори 
[4, с. 44], що формулюють її як «сформова-
ний потенціал соціально-економічних сис-
тем, адекватний місії і обраним стратегіям, 
які можуть забезпечити високий конку-
рентний статус організаційних формувань, 
їх стійкість та динамізм розвитку». Конку-
рентоспроможність проявляється через 
створений конкурентний потенціал, що 
реалізується завдяки поєднанню факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища 
у процесі організаційної взаємодії госпо-
дарюючих структур із суб’єктами ринку. 
Потенціал підприємств готельно-ресторан-
ного бізнесу є передумовою ы підґрунтям 
формування нових і розвитку наявних кон-
курентних переваг. 

Отже, конкурентоспроможність підприєм-
ства – це здатність суб’єкта діяльності, його 
системи управління формувати і розвивати 
конкурентні переваги під дією сил конкурен-
ції та завчасної адаптації до змін факторів 
зовнішнього середовища, а також забезпе-
чити вищу конкурентоспроможність та ефек-
тивний стратегічний розвиток підприємства 
порівняно з конкурентами.

Управління конкурентними перевагами під-
приємств готельно-ресторанного бізнесу та 
їх розвитком є складним процесом, на який 
впливає дуже багато факторів. Тому його 
можна розглядати як досить складну, дина-
мічну систему з активним спрямуванням.  

Конкурентні переваги підприємств готельно-
ресторанного бізнесу насамперед залежать від 
зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають 
на функціонування підприємства та форму-
вання його конкурентних переваг. Внутрішні 
фактори, що впливають на ефективне функці-
онування підприємства, це насамперед фак-
тори, що формуються всередині підприємства 
та залежать від рівня компетентності системи 
управління та забезпеченості матеріальними та 
нематеріальними активами. Майстерність у про-
цесі діяльності підприємства поєднувати та при-
стосуватися до цих умов і визначатиме рівень 
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ефективності підприємства готельно-ресторан-
ного бізнесу на певному сегменті ринку. 

Основні причини неефективності сис-
теми управління конкурентними перевагами 
вітчизняних підприємств криються в їх незба-
лансованості: невідповідності фінансового 
стану підприємства його становищу на ринку; 
дисбалансі між інтенсивністю виробничих і 
відтворювальних процесів; невідповідності 
внутрішньої структури, загальної та функці-
ональних стратегій підприємства його цілям 
та завданням; слабкості інформаційно-аналі-
тичного забезпечення управління розвитком; 
невідповідності рівня корпоративного управ-
ління і потреб ринкової економіки; низькій 
ефективності реалізації функцій стратегічного 
планування та прогнозування; зміні власних 
центрів відповідальності, «підвищенні рухо-
мості капіталів, товарів і послуг, посиленні 
конкуренції» [5, с. 11] та ін.

На нашу думку, досягнення конкурентних 
переваг і підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств готельно-ресторанного 
бізнесу на ринку вимагає формування необ-
хідної системи управління конкурентними 
перевагами, що враховуватиме динаміку 
внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства у взаємозв’язку із соціально-
економічним, технологічним і природним 
середовищем. Також необхідно врахувати 
необхідність задоволення потреб спожи-
вачів та інших суб’єктів щодо їхніх вимог і 
можливу зміну своєї ринкової поведінки та 
методів прийняття раціональних управлін-
ських рішень в управлінні конкурентними 
перевагами. Це вимагає дослідження різних 
методологічних підходів до побудови дина-
мічно-ефективної системи управління конку-
рентними перевагами та розроблення алго-
ритму її формування.

Через «інтеграцію зусиль всіх функціо-
нальних сфер діяльності для досягнення 
цілей підприємства» розглядає управління 
конкурентними перевагами Є.О. Полтавська 
[6, с. 5]. Методологічні підходи до форму-
вання системи та ефективності управління 
конкурентними перевагами автор у роботі 
[5] визначає з позицій ситуаційного, дина-
мічного, процесного, інтеграційного, функці-
онального, ресурсно-ринкового, системного 
підходів, а також врахування загальнонау-
кових принципів: історизму; всезагального 
зв’язку; розвитку; причинності; об’єктивності; 
системності та основних принципів управ-
ління конкурентними перевагами. Така пози-
ція, на нашу думку, є цілком обґрунтованою. 

Врахування основних наукових підходів 
дасть змогу підвищити оперативність управ-
лінських рішень і доведення конкретних 
цільових орієнтирів до кожного функціональ-
ного підрозділу підприємства.

Під час формування адаптивно-орієнто-
ваної системи управління конкурентними 
перевагами підприємств готельно-ресто-
ранного бізнесу доцільно використовувати 
всі підходи у системній взаємодії. Науковий і 
практичний інтерес становлять такі підходи, 
як комплексний, системний, функціонально-
iнтеграційний, маркетинговий, стратегічно-
інноваційний, ситуаційний. Кожен із підходів 
має власну цільову спрямованість, критерії 
оцінки не повторюють, а доповнюють один 
одного. 

Окрім того, конкурентні переваги є не лише 
метою, а й інструментом досягнення соці-
ально-економічного розвитку підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу в ринковому 
середовищі. Сформовані конкурентні пере-
ваги можуть виступати як системно-потен-
ційні можливості та передумови забезпечення 
ефективності діяльності, засади конкурент-
ного потенціалу підприємства.

На нашу думку, управління конкурентними 
перевагами повинно стати однією із складо-
вих частин загальної системи управління під-
приємств готельно-ресторанного бізнесу із 
власними якісними та кількісними характерис-
тиками. Тому системне управління конкурент-
ними перевагами передбачає: встановлення 
стратегічної цільової орієнтації розвитку під-
приємницьких структур та управління кон-
курентними перевагами; встановлення кон-
кретних цілей, завдань, визначення функцій, 
принципів, об’єкта та суб’єкта управління 
конкурентними перевагами; формування сис-
теми критеріальної бази оцінки конкурентних 
переваг та управління; визначення струк-
тури, механізму, етапів та моделі управління 
системою конкурентних переваг підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу.

Управління конкурентними перевагами 
підприємств насамперед вимагає побудови 
чіткої управлінської системи, яка дає змогу: 
досягти кінцевої цільової спрямованості – 
реалізації місії підприємства; формувати та 
розвивати конкурентні переваги, адекватні 
стратегічній поведінці підприємств, на основі 
випереджувальної дії; формувати потенціал 
конкурентних переваг; забезпечити ефек-
тивність конкурентних переваг відповідно 
до вимог ринкового середовища, конкурен-
тоспроможність та сталий розвиток підпри-
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ємства на ринку. Одним із критеріїв високої 
якості системи управління є її самоорганіза-
ція, саморозвиток і гнучкість. 

Висновки. Отже, ефективна система 
управління конкурентними перевагами під-
приємств готельно-ресторанного бізнесу має 
базуватися на системно-комплексному підході 
до її формування та враховувати максимально 
можливі потреби підприємства як відкритої 
соціально-економічної одиниці. Таким чином, 
управління конкурентними перевагами та їх 
розвитком як система повинно враховувати: 
систему основних економічних законів (підви-
щення потреб людини; закон попиту та про-
позиції; закон зростання додаткових витрат; 
спадної прибутковості; закон взаємозв’язку 
витрат у сферах виробництва і споживання; 
закон ефекту масштабу виробництва; закон 
економії часу; закон конкуренції) [7] та пере-
ходу до більш креативних методів управління 
(нестандартний підхід до тієї чи іншої ситуа-
ції), що забезпечать створення конкурентних 
переваг; систему законів організації в статиці 
та динаміці (закон композиції, пропорційності, 
закон найменших; онтогенезу; синергії; упо-
рядкованості; єдності аналізу і синтезу; само-
збереження та розвитку); погляди керівників 
на далекоглядність і прогнозованість у май-
бутнє, орієнтація виробників не повинна зво-
дитися тільки до поточних потреб споживачів 
і суспільства; системний та інші підходи, що 
полягають у розкритті явища від загального 
до одиничного і тим самим дають змогу вия-

вити багатоаспектні взаємозв’язки між еле-
ментами та головні потреби підприємства як 
окремої соціально-економічної одиниці; сис-
тему управління конкурентними перевагами, 
яка є складником загальної системи менедж-
менту підприємств і має визначати свій поря-
док та роль у ній; конкурентні переваги та їх 
систему управління, що мають відповідати 
цільовій спрямованості підприємства, не 
суперечити загальній та частковим цілям, 
відповідати рівню його стратегічного розви-
тку, організаційній структурі та іншим склад-
никам; систему управління конкурентними 
перевагами та видами конкурентних переваг, 
що мають відповідати загальній стратегії роз-
витку підприємства та набору портфельних 
стратегій функціонування підприємства на 
ринку; стратегічний розвиток підприємства 
та його конкурентоспроможність через потен-
ціал конкурентних переваг адекватних новим 
цілям і завданням; обґрунтування портфеля 
стратегій забезпечення розвитку підприєм-
ницьких структур та конкурентних переваг, 
виходячи із: рівня конкурентного потенціалу, 
конкурентних переваг, рівня економічного 
розвитку, наявного рівня конкурентоспромож-
ності, типу поведінки та реакції в ринковому 
середовищі, позиції підприємства на ринку; 
методологію оцінки та дослідження системи 
конкурентних переваг, факторів підтримки, 
джерел розвитку, нарощування нових конку-
рентних переваг у забезпеченні стратегічного 
розвитку підприємства.
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The article was aimed to analyze the dynamics of development and innovation in the hospitality industry. Au-
thor established that innovation act as a stimulus for further development of the hotel business, allow companies 
not only to occupy leading positions in their respective market segments, but also meet international standards of 
hotel service. The need to introduce innovations in domestic hotel companies to reach more potential customers 
hotel-restaurant-sheet is grounded. Author did conclusions on the feasibility of using innovation as an important tool 
of development for hotel management companies on the basis of the study. The conclusions were made on the 
feasibility of using of innovations as an important of development tool for hotel management companies based on 
the research.

Keywords: innovation strategy, management of hotel, competitiveness, financial risk, process of service, long 
term strategy.

Малюга Л.М., Кожухівська Р.Б. ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
У статті проведено аналіз динаміки розвитку упровадження інновацій в індустрії гостинності. Авторами 

встановлено, що інновації виступають стимулом для подальшого розвитку готельного бізнесу, дають змогу 
підприємствам не тільки займати лідируючі позиції у відповідних сегментах ринку, але й відповідати між-
народним стандартам готельного обслуговування. Для досягнення більшої кількості потенційних клієнтів у 
готельно-ресторанному бізнесі обґрунтовано необхідність впровадження нововведень у вітчизняні готельні 
компанії. На основі дослідження авторами зроблено висновки про доцільність використання інновацій в сис-
темі управління готелями як важливого інструменту розвитку підприємств. На основі досліджень зроблено 
висновок про доцільність використання інновацій в системі управління готелями як важливого інструменту 
діяльності підприємств.

Ключові слова: інноваційна стратегія, готельний менеджмент, конкурентоспроможність, фінансовий ри-
зик, процес обслуговування, довгострокова стратегія.

Малюга Л.М., Кожуховская Р.Б. ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
В статье проведен анализ динамики развития внедрения инноваций в индустрию гостеприимства. Авто-

рами установлено, что инновации выступают стимулом для дальнейшего развития гостиничного бизнеса, 
позволяют предприятиям не только занимать лидирующие позиции в соответствующих сегментах рынка, но 
и соответствовать международным стандартам гостиничного обслуживания. Для достижения большего коли-
чества потенциальных клиентов в гостинично-ресторанном бизнесе обоснована необходимость внедрения 
нововведений в отечественные гостиничные компании. На основе исследования авторами сделаны выводы 
о целесообразности использования инноваций в системе управления гостиницами как важного инструмента 
развития предприятий. На основе исследований сделан вывод о целесообразности использования иннова-
ций в системе управления гостиницами как важного инструмента деятельности предприятий.

Ключевые слова: инновационная стратегия, гостиничный менеджмент, конкурентоспособность, финан-
совый риск, процесс обслуживания, долгосрочная стратегия.

Introduction. In modern conditions, the prob-
lems of finding investment, which can be based 
on the development of hotel business in accor-
dance with international standards of hospitality, 

have become especially important. However, 
the specifics of hotel companies in this regard, 
so far, have not been fully analyzed and investi-
gated because economic theory has still offered 
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solutions to these problems, mainly for branches 
of material production. Hotel innovations con-
tinue to be considered only in a limited range of 
additional services, and their investment support 
remains beyond the scope of a comprehensive 
economic analysis.

Literature review. Тhe economic essence 
of scientific and technological progress and its 
interconnection with business processes were 
studied by O. Bulko [1], K. Halasiuk [2], M. Deny-
senko [3], L. Mykhailova [3], J. Holloway [5], 
N. Taylor [5], R. Fatkhutdinov [6], A. Yakhter [7], 
J. Balmer [8], I. Thomson [8] and others.

Aims and objectives. The main objectives 
of the article are the analysis and dynamics of 
innovation development and its impact on hotel 
industry enterprises.

Results. Tourism is a complex socio-eco-
nomic system, which includes a large number 
of elements. One of them is the highly profitable 
multisectoral industrial complex – the hotel and 
tourist industry.

Innovation is a leading distinctive feature of the 
modern economy and a powerful strategic and 
anti-crisis tool. Innovation in tourism – the system 
of organizational and economic, research, tech-
nological and other measures and their results, 
aimed at radical transformation and updating of 
the tourist product, the mechanism of its pro-
motion and implementation in order to achieve 
economic, social, environmental or other effect 
[1, р. 138].

Hospitality is the basis of the tourism busi-
ness as a type of economic activity. The intro-
duction of innovations in the hotel business is 
economically profitable and effective if they bring 
the hotel additional revenues, provide competi-
tive advantages on the market, increase market 
share, reduce costs, improve the process of ser-
vice, increase the efficiency of work of separate 
units and hotel in general.

The success of entrepreneurship in many 
sectors of the economy directly depends on 
the speed of the transfer and exchange of 
information, on the timeliness of its receipt and 
relevance. This applies to any placement. The 
successful development of the hotel business 
involves widespread use of innovative technol-
ogies both in the area of introducing new hotel 
services and in their promotion to the market. 
It is the introduction of state-of-the-art technol-
ogies that becomes an inseparable condition 
for increasing the competitiveness of the hotel 
business and contributes to the improvement of 
the quality of service [2, р. 100]. Thanks to the 
introduction and combination of modern forms 

of management, such as franchising and con-
tract management, hotel companies were able 
to reduce costs in the process of entering the 
market, centrally manage financial resources, 
minimize current costs, and implement effective 
pricing policies. That is why the development of 
modern hotel business is characterized by the 
growing importance of international business, 
and the global economic division is divided into 
powerful blocs such as the European Union 
(EU), the North American Free Trade Agree-
ment concluded between the United States 
and Mexico, and so on. The European Union 
has abolished national restrictions not only on 
trade, but also on the movement of labor and 
capital. Cooperation between all participating 
countries has a beneficial effect on their devel-
opment [3, р.49].

When formulating a national tourism policy 
strategy, the national administrations of the over-
whelming majority of countries take into account 
the forecast of world tourism developed by the 
World Tourism Organization (UNWTO), the larg-
est intergovernmental organization, which is a 
specialized agency of the United Nations and 
has a membership of 153 countries. According 
to the UNWTO Tourism – Panorama 2020 sur-
vey, in the period 2014-2020, global tourist arriv-
als are projected to more than double [4].

In Ukraine, improvement of the hotel business 
infrastructure has been recognized as one of 
the priority directions of the development of the 
national economy. World hotel corporations are 
actively mastering the Ukrainian market. Accord-
ing to the prognosis of the State Committee for 
Tourism, in 2020 the inbound and outbound 
tourist flows in Ukraine will increase to 10%. In 
2016 our country was visited by more than 28 mil-
lion foreign travelers. Thus, the number of inter-
national arrivals in Ukraine in 2017 increased by 
13% compared to 2016. However, only 2.5 mil-
lion foreign tourists came to Ukraine with tourist 
destinations in 2016 [4].

In many cities of Ukraine during а last time 
modern hotels were opened. At present, hotels 
in Ukraine are being built in a number of cities, 
which will operate in accordance with inter-
national hotel service standards. Thus, new 
hotels are being built in Kharkiv, Dnipropetro-
vsk, Lviv, Zaporizhzhia, other cities of Ukraine 
and regions. In general, in Ukraine the annual 
growth of the domestic tourist flow has grown, 
which has caused a boom in the construction of 
small hotels, especially in resort regions, as well 
as an increase in the number of hotels in inter-
national hotel chains in Kyiv, Kharkiv and other 
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major cities of the country, and the creation of 
domestic hotel chains.

The volume of investment in hotel construc-
tion in the regions of Ukraine increased consid-
erably both from the side of foreign and domestic 
investors [3, р. 114]. Particularly noteworthy is 
the development of the resort and tourist com-
plex of the Odessa region. Due to this, world-
wide popularity was gained not only in Odessa, 
but also in the entire Odessa region as a whole, 
which causes long-term business interest in 
the development of tourist infrastructure in the 
region and a guarantee that in a few years the 
Black Sea coast will become a developed world-
class resort center.

At the present stage, the main tools for the for-
mation of an efficient hotel complex management 
system are the use of advanced technologies 
(including the Internet), energy efficiency, adap-
tation to the demand of users, multifunctionality, 
flexibility, social and environmental responsibility, 
regulation of operating costs [5, р. 79]. The devel-
opment of the Internet brings to the hotel and 
tourist business such benefits as cost reduction, 
efficiency gains, and easier access to consum-
ers, even for small companies [6, р. 43]. E-mar-
keting is developing especially fast [7, р. 133].

The latest innovation in the Internet is the 
development of social networks such as Face-
book and MySpace. Now both hotel and tourist 
companies take part in them. In other words, 
effective hotel management involves the same 
accounting of economic, environmental and 
functional aspects, as well as investment, pro-
duction costs and quality of processes along 
with comfort, health and needs. This approach of 
international developers and investors is called 
“the blue way”.

The concept “The blue way”, which appeared 
in Ukraine relatively recently, but is widely used 
by hotel business specialists, includes a set of 
measures for cost savings, efficient planning, 
service improvement, and reorientation in favor 
of environmental technologies [8, р. 16].

One of the most popular international ten-
dencies of hotels of the class “business” and 
“luxury” is the attraction of business tourists 
by the presence of art objects. Hotel operators 
cooperate with leading galleries and museums, 
decorating halls, restaurants and rooms with 
art and antiques, offering their clients tickets for 
diverse exhibitions. For example, the hotel chain 
Radisson Blu Edwardian (London, England) col-
laborates with the Victoria and Albert Museum, 
offering customers a package that includes 
accommodation, breakfast and exhibition tick-

ets for the legendary musician David Bowie. 
The popular business hotel Crowne Plaza Can-
berra in Vienna offers tickets to exhibitions in the 
National Gallery of Australia. Siam Kempinski 
Hotel Bangkok in Thailand changes the expo-
sition of paintings by local artists every three 
months. The Luxury Suite Hotel Alexander, 
opened in January 2013 in Indianapolis, USA, 
is marked by impressive paintings and instal-
lations provided by the Indianapolis Museum 
of Art. About 40 works of contemporary artists 
were exhibited in public spaces, 14 of them were 
given specially for the opening ceremony. Hotel 
complexes exhibit unique works by Andy War-
hol, Salvador Dali and Pablo Picasso, as well as 
works by local artists. This practice is aimed to 
increase customer loyalty.

Also, the widespread worldwide practice of 
expanding premium hotel services is concentra-
tion on a narrow segment of clients to create the 
original hotel product. For example, the number 
of hotels Women only grows around the world. 
The first such hotel (Barbizon Hotel for Women) 
appeared in the early XX century in New York. 
This “only for women” hotel should have been 
perceived as a symbol of feminism. Since the 
80's radical rules were relaxed, all the guests 
were able to stop at the hotel. Currently the hotel 
is listed in the National Register of Historic Places 
in the United States [9]. It should be noted that 
the reason cause of the creation of exclusively 
women's hotels – the idea of feminism – even-
tually gave way to a religious aspect, which is 
related to the rules of behavior of women in the 
Islamic world.

In the middle of the twentieth century in a 
number of hotels were special hotel floors for 
women. They exist now, for example, in Grange 
City Hotel (London), where 68 rooms equipped 
with all the necessary amenities, are exclusively 
for women. The Hampton Inn Hotel in Albany 
(USA) offers women, besides coffee with cook-
ies, soft socks, a moisturizer, as well as a half 
hour massage on the massage chair. However, 
men on weekends can also book rooms on the 
“women's” floor. One of the most important wom-
en's requirements is the guarantee of absolute 
cleanliness and hygiene.

Studies have shown that for a large num-
ber of travelers it is important that only women 
lived, used plumbing and cleaned in such rooms. 
Taking this into account, at the Bella Sky Com-
well Hotel in Copenhagen in May 2017 opened 
floor with apartments exclusively for women. 
Lady'sFirstHotel has decided on hygiene issues 
differently. Their hotel accepts all, however, the 
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SPA-salon is a territory allowed only to women. 
Hyatt Hotels Corporation having studied the 
thoughts and ideas of its clients among various 
categories of travelers, has begun changes in 
hotels, through which customers can receive ser-
vices tailored to individual needs. Their research 
spanned more than 40 focus groups around 
the world. As women increasingly travel, Hyatt 
focused on creating conditions that take into 
account their particular interests and launched 
a special program through which you can rent or 
buy the necessary toilet and consumer items at 
the hotel. Despite the fact that new services are 
driven by the needs of women, all guests can 
take advantage of the innovations.

At domestic enterprises, this service was 
unclaimed due to the lack of reasonableness of 
proposals and the illiterate marketing policy of 
the hotel industry managers. The current mar-
ket for hotel services is very dynamic, due to the 
need to constantly respond to emerging cus-
tomer requests [10]. Business tourists, who need 
to take a room for only a few hours, became the 
basis for the emergence in the market of a new 
service – day-care hotels. Business people who 
come to another city, feel the need to put them-
selves in order before an important meeting or 
just relax after a long flight, and then leave the 
hotel. For more than ten years, this service is 
offered by hotels at airports, starting in 2010, 
such an idea has spread among city hotels. 
Daytime visitors are usually asked to leave until 
18.00 or 19.00 in order to be able to prepare 
rooms for the evening arrival of the following vis-
itors. At the same time from the visitor is taken 
not the hourly payment, and the fixed cost of the 
room per day.

There are special sites for the convenience 
of tourists who need a daytime rest in the hotel, 
such as the Belgian Between9and5, among 
which partners – hotel chains Radisson, Hyaytt, 
Best Western, Marriott. They can book “accom-
modation” in the morning and until 7:00 pm, and 
prices depend on the hotel's capacity for a spe-
cific period and day.

A similar in essence, the French Dayuse-ho-
tels, which collaborates with 400 hotels in nine 
countries, from Italy to the United States, and 
continuously expands the offer base. This portal 
may also offer hotel rooms for temporary offices 
or luggage storage.

Another option for short-term and budget set-
tlements in large cities offers tourists capsular 
hotels, which consist of small-sized rooms. The 
space in these hotels is of two types: common 
and individual, and the mandatory requirement 

is a large public space. A lobby, lounge, bar, 
sauna, and sometimes a swimming pool, exist 
specifically for communication. The capsule 
hotels are in Tokyo, Yokohama, Osaka, Gole, 
Sapporo. Japan's largest capsular hotel, Green 
Plaza Shinjuku, is located in Tokyo.

The Japanese idea of capsules in Europe has 
evolved from minimalist to designer. European 
capsule hotels are more like cabin of modern 
cruise liners. In this case, the capsule hotel is 
the direct competitor of hostels, which consist of 
multi-space rooms.

Great importance in the hotel business has 
the determining of the correct evaluation crite-
ria in developing a pricing strategy. Thus, the 
development of budget hotels in the world is 
directly related to the development of low cost 
flights (Low Cost): low and middle class pas-
sengers have become potential tourists, which 
can be met only in two ways: to minimize the 
number of services or to reduce the number 
of rooms to the maximum. So, the owners of 
Yotel decided to create small, enclosed spa-
cious cabins at European airports. There are 
currently 4 Yotel hotels in Gatwick (London), 
Heathrow (London), Schiphol (Amsterdam) 
and New York with rooms of 7-10 sq.m. They 
are equipped with a bed, desk, WiFi, TV and a 
small bathroom. Meals and drinks are available 
upon request [11].

Hotels with a specific concept and design 
should also include Bubble-hotels – hotel-ball, 
resembling a soap bubble. The basic idea of 
opening such a hotel is the desire of the designer 
to create a place for temporary rest. It is located 
in a picturesque spot on the outskirts of Paris 
and attracts tourists to a quiet and cozy location, 
allowing you to feel closer to nature. At the same 
time the hotel fully complies with all the accepted 
standards of traditional hotels, providing the resi-
dents with the necessary amenities and comfort-
able accommodation.

The design of the new hotel-ball is based on 
the following principles: minimum energy, mini-
mum material, maximum comfort and maximum 
environmental impact. All these characteristics 
allow the hotel to claim the title of ecological 
hotel, based on the principles of careful attitude 
to nature and the rational use of its resources. 
The design of the hotel-ball does not have any 
corners and edges of rigidity. The shape of the 
ball is supported by air, which makes it possible 
to create a pleasant, comfortable humidity inside 
the ball. The most spacious collection model is 
CristalBubble and BubbleRoom, ideal for large 
family living.
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The opening of new hotel facilities in Ukraine, 
including with the participation of foreign inves-
tors, testifies to the steady development of the 
hotel business. The leaders of the hotel indus-
try are the cities: Kiev, Odessa, Lviv. In addition, 
the hotel industry is rapidly developing in the 
Transcarpathian, Ivano-Frankivsk, Kherson and 
Zaporizhzhya regions. 

Thus, the number of hotel rooms is expected to 
increase due to the development of network oper-
ators in the cities of the country. At the same time, 
the most active operators planning to develop net-
works in Ukraine are Accor, Rezidor Hotels Group, 
Kempinski Hotels, Hilton Hotel Corporations.

The Hilton portfolio, if all the announced proj-
ects will be implemented, plans to increase the 
numbering room for 916 numbers, the French 
network Accor has the goal of bringing more 
than 2500 numbers to the market, and the Amer-
ican InterContinental Hotel Group – to increase 
its number room for 1000 rooms.

Such large-scale prospects lead to a signif-
icant change in the structure of international 

operators in the Ukrainian market. The leader in 
2020 is the French Accor network, which is pro-
jected to take 22% of the market versus 10% in 
2017, shifting InterContinental Hotel Group from 
the first place [4; 11].

Conclusions. The development of the domes-
tic market of hotel services reflects the main con-
temporary practice and world trends, such as: 
the introduction of innovative design solutions; 
improvement of service standards; the formation 
of a unique hotel product focused on the needs of 
a narrow segment of clients; development of the 
newest hotel services (day and capsule hotels); 
application of environmental principles, cost 
reduction, resource conservation, etc. 

However, in some cases, Ukrainian enter-
prises of the hotel business lacks the resources 
and thoughtfulness of a marketing strategy to 
achieve effective management of the hotel busi-
ness. Therefore, the research, adaptation and 
use of international experience of innovative 
hotel concepts are very relevant for the sphere 
of hotel services in Ukraine.
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У статті розглядаються особливості цифрового маркетингу в сучасних умовах господарювання. Наведені 
канали та основні методи цифрового маркетингу. Серед трендів 2018 року виділено онлайн-відео, нативну ре-
кламу, персоналізований контент, розумну рекламу з великими даними, розвиток спільнот. Наведені переваги 
цифрового маркетингу. Визначено складники, які включає цифровий маркетинг (контент, дизайн, статистика). 
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Марчук Е.О. ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматриваются особенности цифрового маркетинга в современных условиях хозяйствования. 

Приведены каналы и основные методы цифрового маркетинга. Среди трендов 2018 выделены онлайн-ви-
део, нативная реклама, персонализированный контент, умная реклама с большими данными, развитие со-
обществ. Приведены преимущества цифрового маркетинга. Определены составляющие, которые включает 
цифровой маркетинг (контент, дизайн, статистика).

Ключевые слова: маркетинг, цифровой маркетинг, интернет-маркетинг, онлайн-видео, социальные сети, 
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Marchuk O.O. DIGITAL MARKETING AS AN INNOVATIVE MANAGEMENT TOOL
The peculiarities of digital marketing in modern economic conditions are considered in the article. Channels and 

basic methods of digital marketing are presented. Among the trends of 2018 are online video, native advertising, 
personalized content, smart advertising with big data, community development. The benefits of digital marketing are 
given. Components that include digital marketing are identified (content, design, statistics).

Keywords: marketing, digital marketing, internet marketing, online video, social networking, advertising.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні вплив традиційних інстру-
ментів реклами знижується, маркетинг стає 
все більш інтерактивним і візуально орієнто-
ваним, зростає вплив чат-додатків. Сучасні 
медіа передбачають участь споживача та 
вірусне поширення інформації, тому вини-
кає потреба в зміні маркетингових підходів та 
використанні нових маркетингових інструмен-
тів. Природний відбір змушує маркетинг змі-
нюватися, оскільки споживачі надають пере-
вагу тим компаніям, які швидше освоюють 
цифрові канали.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням розвитку цифрового марке-
тингу займалися такі зарубіжні дослідники, як 
І. Ашманов, Ф. Вірін, О. Кент Вертайм, І. Манн, 
Я. Фенвік та інші. Серед українських учених – 
С.І. Гриценко, М.А. Окландер, О.О. Романенко, 
В.В. Рубан, Д.В. Яцюк.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас залишаються 

дискусійними питання наукового обґрунту-
вання ролі та місця цифрового маркетингу в 
сучасних умовах розвитку суспільства. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження осо-
бливостей цифрового маркетингу як сучас-
ного інструменту управління комунікаціями зі 
споживачем. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Опитування BCG, в якому взяло 
участь понад 600 управлінців вищих рівнів 
[1], показало актуальність проблеми нестачі 
кваліфікованих фахівців, що сприймається 
компаніями як основний технологічний 
виклик. Щоб вижити, фірми вимушені сфор-
мувати пул «цифрових талантів». Для цього 
потрібно винаймати, навчати та утримувати 
високопрофесійних спеціалістів у цифровій 
сфері, а також розвивати цифрові вміння в 
наявного персоналу. До сфери, в яких циф-
рові вміння є найбільш необхідними, нале-
жать цифровий бізнес, цифровий маркетинг, 
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цифровий розвиток, сучасна аналітика, Про-
мисловість 4.0 та нові способи роботи. Циф-
рові експерти бізнесу висувають інноваційні 
ідеї для нових цифрових бізнес-моделей; 
фахівці з маркетингу знають, як користува-
тися безліччю цифрових каналів для підходу 
до клієнтів; експерти з розвитку допомага-
ють будувати ці канали; експерти з аналітики 
збирають дані, щоб зрозуміти, що клієнти 
люблять і хочуть; експерти в Промисло-
вості 4.0 працюють ыз виробничою стороною 
для створення нових продуктів; а експерти 
з нових способів роботи використовують 
інноваційні методи, які підвищують загальну 
ефективність та перетворюють організатор-
ську культуру. 

З вищенаведеного слідує, що цифровий 
маркетинг є однією з важливих сфер сучас-
ного інформаційного суспільства. Цифровий 
або digital (діджитал) маркетинг є загальним 
терміном для маркетингу товарів і послуг, 
який використовує цифрові канали для 
залучення та утримання клієнтів. Часто це 
поняття ототожнюють з інтернет-маркетин-
гом. Проте цифровий маркетинг включає 
в себе інтернет-маркетинг, але не обмеж-
ується лише інтернетом. Інтернет-маркетинг 
включає SEO-просування сайту, контекст, 
вебінари тощо, тобто всі канали, які доступні 
користувачеві тільки в інтернеті. Цифровий 
маркетинг включає все вищеперераховане 
та рекламу і просування на будь-яких циф-
рових носіях поза мережею. Тобто він перед-
бачає цифрову комунікацію, яка відбувається 
і онлайн, і офлайн.

На думку М.А. Окландера, О.О. Романенко 
[2], цифровий маркетинг – це вид маркетин-
гової діяльності, що за цифровими каналами 
цифровими методами дає змогу адресно 
взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у 
віртуальному та реальному середовищах. 
Цифровий маркетинг – це весь комплекс мар-
кетингових дій у сучасному світі. Тобто це 
сучасний маркетинг, якому властива дуаль-
ність через його гібридний характер: частина 
функцій виконується в онлайн, а частина – в 
офлайн-середовищі. 

Т.П. Данько та І.І. Скоробогатих [3, с. 261] 
вважають, що цифровий маркетинг – це 
маркетинг, що забезпечує взаємодію з клієн-
тами та бізнес-партнерами з використанням 
цифрових інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та електронних пристроїв, у більш 
широкому сенсі це реалізація маркетингової 
діяльності з використанням цифрових інфор-
маційно-комунікаційних технологій.

Д.В. Яцюк [4] зазначає, що цифровий мар-
кетинг (інтерактивний маркетинг) з погляду 
маркетингових комунікацій передбачає вико-
ристання всіх можливих форм цифрових 
каналів для просування бренду. Комунікації 
в цифровому маркетингу дають змогу дося-
гати цільової аудиторії в офлайн-середовищі 
(використання додатків у телефонах, sms/
mms, рекламні дисплеї на вулицях тощо). До 
складу цифрових медіа, окрім Інтернету, вклю-
чають: цифрове телебачення, радіо, монітори, 
дисплеї та інші цифрові засоби зв'язку.

Слід зазначити, що до цифрового марке-
тингу не належить просування за допомогою 
таких традиційних каналів, як оголошення в 
газетах, флаєри, реклама на ТБ, білборди. 
Хоча, якщо на білборді буде вказано QR-код, 
за допомогою якого можна перейти на сайт, 
то це вже цифровий маркетинг.

Сьогодні цифровий маркетинг використо-
вує п’ять цифрових каналів [5]: 

1) мережу Інтернет і пристрої, що надають 
доступ до неї (комп’ютери, ноутбуки, план-
шети, смартфони та ін.); 

2) мобільні пристрої; 
3) локальні мережі (Екстранет, Інтранет); 
4) цифрове телебачення; 
5) інтерактивні екрани, POS-термінали. 
Основними методами цифрового марке-

тингу є [6, с. 21]: 
– контекстна реклама Google Adwords, 

Yandex Direct; 
– технологія Big Data – масиви даних вели-

ких обсягів; 
– ретаргетінг (retargeting) – перенацілю-

вання; 
– мобільний маркетинг; 
– email-маркетинг – електронна пошта; 
– вірусний маркетинг; 
– RTB (real time bidding) – торги в реаль-

ному часі; 
– SMM (social media marketing) – соціаль-

ний медіамаркетинг; 
– SMO (social media optimization) – оптимі-

зація для соціальних мереж; 
– SEO (search engines optimization) – опти-

мізація сайту в пошукових системах; 
– SEM (search engine marketing) – пошуко-

вий маркетинг.
Дозволити собі всі інструменти одночасно 

можуть не всі компанії, як правило, це не є 
ефективним. Вибір залежить від цілей та мож-
ливостей бізнесу. Компанії можуть звертатися 
до діджитал-агентств, які забезпечують при-
сутність і просування бренду в цифровому 
середовищі. До складу команди можуть вхо-
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дити: маркетолог, фахівець із SEO, аналітик, 
менеджер проекту, дизайнер, верстальник, 
програміст, контент-менеджер, копірайтер. 
Для нерегулярних робіт агентства можуть 
наймати фрілансерів, наприклад відеоопера-
торів або фотографів. 

Слід зазначити, що універсальних рішень 
немає, а інструменти потрібно вибирати під 
конкретну компанію. Серед трендів 2018 року 
слід відмітити такі [7]: 

1) Онлайн-відео – інтенсивно зростає його 
споживання, серед підлітків та молоді воно 
випереджує кабельне телебачення; 

2) нативна реклама (native advertising) – 
приходить на зміну спливаючій рекламі, є орга-
нічно вбудованою в контент, має більше шан-
сів бути прочитаною користувачем, оскільки 
це здається більш природним для нього;

3) персоналізований контент – контент 
повинен бути більш персоналізованим, щоби 
впливати. Відповідно, заклики до дії більш 
ефективні, коли враховують індивідуальний 
підхід;

4) розумна реклама з великими даними 
(big data) – дає рекламодавцям змогу більш 
точно визначити свою аудиторію, витратити 
менше грошей на рекламу, спрямовану на 
тих користувачів, що не відгукнуться на неї. 
Дає можливість здійснювати аналіз із більш 
точним відстеженням рівня конверсії та інших 
факторів;

5) розвиток спільноти – користувачі інтер-
нету створюють більше контенту, ніж будь-
коли, і їхні слова, фото, відео та інший кон-
тент може мати велике значення для бренда 
компанії та зростання продажів. Люди можуть 
створювати контент без заохочення, але під-
тримка допоможе створити команду лідерів 
думок. Інша стратегія – оплата блогерів, влог-
герів та інших лідерів думок за обговорення 
продукту або послуг.

У цифровому маркетингу є велика кількість 
інструментів, які можна розділити на 3 основні 
групи:

1) платні ресурси: за які компанії потрібно 
платити;

2) власні ресурси: сайти, сторінки в соцме-
режах, якими бізнес володіє і може розпоря-
джатися;

3) зароблені ресурси: так зване сарафанне 
радіо або earned media – безкоштовні або 
придбані комунікаційні канали.

Цифровий маркетинг є другою фазою роз-
витку маркетингу в умовах інформатизації 
суспільства. Цифрові канали забезпечують 
практично миттєве поширення інформації, 

стають основним носієм комунікативних пові-
домлень та механізмом взаємодії з клієнтом. 
Тому важливою є присутність підприємства 
у вказаних цифрових каналах. Він має уні-
кальні властивості, що зумовлені гіперме-
дійною природою. Аудіовізуальні цифрові 
методи дають змогу здійснювати ефективний 
емоційний, когнітивний, психологічний вплив 
на цільову аудиторію, отримувати доступ до 
інформації без обмежень місцезнаходження 
комп’ютера (web-і wap- ресурси), долати 
територіальні бар’єри на шляху реалізації 
маркетингових заходів, скорочувати часові 
витрати на доступ до каталогів товарів, адап-
тивно реагувати на появу потреб та поба-
жань клієнтів і бізнес-партнерів, управління 
подіями в режимі реального часу [2].

Переваги цифрового маркетингу поляга-
ють у такому: 

1. Цифровий маркетинг дає змогу охопити 
і онлайн-, і офлайн-споживачів, які викорис-
товують планшети і мобільні телефони, гра-
ють в ігри, завантажують додатки. Так бренд 
може звернутися до більш широкої аудиторії, 
не обмежуючись інтернетом.

2. Можливість збирати чіткі і деталізовані 
дані. Практично всі дії користувача в циф-
ровому середовищі фіксуються аналітич-
ними системами. Це дає змогу робити точні 
висновки про ефективність різних каналів 
просування, а також скласти точний портрет 
покупця.

3. Гнучкий підхід – цифровий маркетинг 
дає змогу залучити на онлайн-ринок офлайн-
аудиторію, і навпаки. Наприклад, за допомо-
гою QR-коду на флаєрі можна спрямувати 
користувача на сайт. І водночас завдяки email-
розсилці можна запросити передплатників на 
семінар або інший офлайн-івент.

В узагальненому вигляді цифровий марке-
тинг включає три складники: 

– контент (повідомлення в блогах, статті, 
публікації, дослідження, електронні книги, 
копія сторінки продажів, електронні бюлетені, 
кампанії в соціальних мережах, SEO);

– дизайн (включення фотографій і зобра-
жень для контенту, інфографіки, діаграм, 
фотографій, відео);

– статистику (аналітика, ключові показ-
ники ефективності, мета і завдання, конвер-
сійні канали, клієнтський LTV). 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, цифрові технології сьогодні є вирі-
шальним фактором успіху та просування для 
кожної сфери бізнесу, що дає значні конку-
рентні переваги. Цифровий маркетинг являє 
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собою комплексний підхід до просування ком-
панії, її продуктів у цифровому середовищі, а 
також охоплює офлайн-споживачів. Цифро-
вий маркетинг дає змогу інтегрувати велику 
кількість технологій (соціальні, мобільні, веб, 
CRM-системи тощо) з продажами та клієнт-
ським сервісом, забезпечує постійний якіс-
ний зв'язок між рекламодавцем та кінцевим 

споживачем. Цифровий маркетинг базується 
на аналітиці даних про користувачів, їх пове-
дінці, проникає в традиційні види комунікацій, 
щоб захопити увагу аудиторії і перетягнути 
її у віртуальний світ. Цифровий маркетинг 
передбачає персоніфікацію, що підсилює 
вплив маркетингових інструментів на цільову 
аудиторію. 
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Розкрито зміст поняття прибутковості та ефективності діяльності туристичного підприємства. Систематизо-
вано підходи до визначення сутності прибутковості з позицій різних авторів. Визначено специфічні особливості 
діяльності туристичних підприємств. Досліджено види та функції прибутку як одного з показників прибутковос-
ті. Визначено, що процес накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та зовнішньо-
го характеру. Запропоновані першочергові заходи для збільшення прибутку у довгостроковому періоді.
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Нагернюк Д.В., Коваленко Л.Г., Непочатенко В.О. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДОХОДНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Раскрыто содержание понятия доходности и эффективности деятельности туристического предприятия. 
Систематизированы подходы к определению сущности прибыльности с позиций различных авторов. Опреде-
лены специфические особенности деятельности туристических предприятий. Исследовано виды и функции 
прибыли как одного из показателей прибыльности. Определено, что процесс накопления прибыли проис-
ходит под влиянием факторов внутреннего и внешнего характера. Предложенные первоочередные меры по 
увеличению прибыли в долгосрочном периоде.
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Naherniuk D.V., Kovalenko L.H., Nepochatenko V.O. THE MAIN ASPECTS OF THE PROFITABILITY OF 
TOURISM ENTERPRISES

The content of the concept of profitability and tourism enterprise efficiency is defined. The approaches to de-
termining the essence of profitability from the standpoint of different authors are systematized. Specific features of 
tourism enterprises activities are determined. The types and functions of profit as one of the indices of profitability 
are investigated. It is determined that the process of profit accumulation is influenced by factors of internal and ex-
ternal nature. Initial measures are proposed to increase profits in the long run.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобальні структурні перетво-
рення міжнародних економічних відносин 
привели до конкурентної боротьби між під-
приємствами за одержання максимального 
прибутку та забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності. Прибутковість під-
приємства є найважливішим показником, 
який визначає перспективи його розвитку, 
можливість досягнення стратегічних цілей та 

завдань. Прибуток підприємства як один із 
показників прибутковості є головною рушій-
ною силою економіки ринкового типу, осно-
вним спонукальним мотивом діяльності під-
приємців. Прибуток є тією категорією, яка 
найповніше відображає фінансові можли-
вості підприємства та його здатність до роз-
ширення виробничої діяльності. Зрозуміло, 
що чим більший прибуток, тим більше мож-
ливостей з’являється у підприємства для 
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економічного розвитку та покращення і роз-
ширення своєї діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблематику дослідження шляхів 
забезпечення та підвищення прибутковості 
підприємств висвітлено у працях вітчизняних 
та зарубіжних вчених: І.А. Бланка, С.В. Зазан-
ської, С.В. Мочерного, С.Ф. Покропивного, 
А.М. Поддєрьогіна та інших. Водночас серед 
науковців немає спільного бачення теоре-
тичної сутності поняття прибутковості та 
резервів її підвищення, що є проблематич-
ним під час вирішення практичних завдань 
покращення ефективності діяльності підпри-
ємств. Нині актуальним питанням залиша-
ється дослідження впливу різних факторів 
(внутрішніх та зовнішніх) на зростання при-
бутковості підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є вивчення сутності та складників при-
бутковості як одного з найважливіших показ-
ників ефективності діяльності туристичних 
підприємств. 

У процесі дослідження використано моно-
графічний та абстрактно-логічний метод (для 
удосконалення сутності поняття «прибутко-
вість туристичних підприємств» та формулю-
вання висновків); ієрархічної класифікації (для 
виявлення факторів, внутрішнього та зовніш-
нього характеру); графічний (для наочного 
відображення результатів дослідження).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні в економічній літературі 
наведено досить багато трактувань визна-
чення поняття «прибутковості», що відповідно 
впливає на управління економікою загалом та 
підприємствами зокрема.

Так, Т.В. Осипова [1] вважає, що основою 
прибутковості є сам прибуток, який загалом і 
визначає результат фінансово-господарської 
діяльності підприємств. О.І. Давидов ствер-
джує, що крім того, що прибутковість почина-
ється з орієнтації підприємства на максимі-
зацію прибутку, вона є критерієм управління 
підприємством, у процесі якого величина при-
бутку застосовується як абсолютний показ-
ник, а співвідношення різних показників – як 
відносні [2, с. 189]. 

І.О. Бланк у свою чергу стверджує, що 
в основі прибутковості лежить прибуток та 
рентабельність. Учений трактує прибуток як 
мірило фінансового стану підприємства та 
основну характеристику рентабельності вкла-
дених коштів у його активи. Також він наго-
лошує на тому, що прибуток може бути як 
кількісним, так і якісним показником, а прибут-

ковість характеризує ефективність діяльності 
підприємства [3]. Це означає, що в її основі та 
значенні закладено більш ширше вираження 
показників – відносне.

О. Хмелевський визначає прибутковість як 
стан підприємства, що вказує на його здат-
ність здійснювати рентабельну діяльність, 
забезпечувати платоспроможність, генеру-
вати прибуток, на основі чого забезпечувати 
стабільність зростання та майбутній інно-
ваційно-інвестиційний розвиток. Тобто без-
спірним є той факт, що прибутковість безпо-
середньо пов'язана з отриманням прибутку. 
При цьому вона має два «полюси» прояву: 
позитивний та негативний, тобто прибутко-
вість та збитковість. Основою такого прояву 
є результат господарської діяльності – пози-
тивний (прибуток) і негативний (збиток). Мож-
ливий і третій стан – беззбитковість, якому 
відповідає відсутність як прибутку, так і збитку 
[4, с. 50–51]. І.Ю. Єпіфанова та В.С. Гуменюк 
поряд із розумінням прибутковості як харак-
теристики ефективності відтворення ресурсів 
підприємства пропонують оцінювати її рівень 
із боку розмірності, якості та потенціалу 
виробництва [5, с. 190].

С.В. Мочерний пропонує розглядати при-
бутковість суб’єкта з двох аспектів: по-перше, 
як прибутковість усього підприємства щодо 
всього авансованого капіталу, яка визнача-
ється нормою прибутку: відношенням річного 
прибутку до авансованого капіталу; по-друге, 
як прибутковість виготовлення окремої партії 
товарів, яка вимірюється відношенням при-
бутку до собівартості товарів [6]. 

Як бачимо, трактування категорії при-
бутковості названими авторами близьке за 
змістовним наповненням та не може визна-
чатися без урахування абсолютного ефекту 
від величини прибутку та подальшого визна-
чення показників рентабельності. У фор-
муванні прибутковості підприємства також 
недоцільно обраховувати рентабельність як 
самостійний показник, що не залежить від 
величини прибутку. Як результат, рентабель-
ність характеризує ефективність діяльності 
підприємства та стосується тільки певного 
рівня прибутковості. 

Таким чином, прибутковість діяльності під-
приємства є результатом використання від-
повідної моделі бізнесу. Тому для успішного 
функціонування кожне підприємство має не 
лише забезпечувати отримання прибутку, а й 
одночасно виконувати щонайменше дві функ-
ції: забезпечувати платоспроможність підпри-
ємства за рахунок ефективної поточної діяль-
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ності і підвищувати потенціал підприємства 
за рахунок оновлення технології, виробничих 
потужностей, продукції, тобто розвивати під-
приємництво [4].

Узагальнення та аналіз результатів дослі-
джень вітчизняних і зарубіжних учених пока-
зали, що своєрідність туристичних послуг як 
продукту сервісної сфери характеризується 
загальними для цієї сфери ознаками, від-
мінними від матеріального виробництва, що 
впливають на визначення прибутковості. 
У свою чергу, послуги підприємств турис-
тичної галузі мають власні відмінні риси від 
інших суспільно значущих послуг. А саме: 
послуга має індивідуальний характер; ефект 
від надання послуги (задоволення від оздо-
ровлення й відпочинку) прямо не пов’язане 
з величиною витрат туриста; всі лікувальні 
курорти перебувають у спеціальних місцевос-
тях, що відрізняються певним набором ланд-
шафтно-кліматичних умов і гідромінеральних 
ресурсів, тому має місто залежність процес 
надання послуги від місцевих природно-клі-
матичних умов; на ринок послуг туризму 
попередньо «виносяться» не самі послуги, а 
лише інформація про ті послуги, які можуть 
бути зроблені; туристично-оздоровчі послуги 
належать до категорії найбільш дорогих, тому 
що засновані на застосуванні цінних природ-
них лікувальних ресурсів, і це вимагає склад-
ного бальнеотехнічного господарства і медич-
ної техніки; спостерігається значний вплив 
фактора сезонності. 

Оскільки туристичний ринок розвивається 
в умовах конкуренції, туристичні підприєм-

ства, щоб не втратити клієнтів, проводять 
певну цінову політику. Основними факторами 
ціноутворення є: витрати як основа для вста-
новлення ціни, ціни конкурентів як орієнтир, 
сезонність, а також характер (унікальність) 
послуг, категорія засобів розміщення. 

Процес накопичення прибутку відбува-
ється під впливом факторів внутрішнього та 
зовнішнього характеру (рис. 1).

Внутрішні фактори впливу на прибуток 
підприємства – це фактори, які залежать від 
діяльності підприємства: обсяг діяльності 
підприємства, стан та ефективність викорис-
тання ресурсів підприємства, рівень доходів, 
рівень витрат, ефективність цінової політики 
та видів наданих послуг. 

Зовнішні фактори впливу на прибуток під-
приємства – це фактори, які не залежать від 
діяльності підприємства: державне регулю-
вання цін у сучасних умовах на товари, які 
входять до споживчого кошика, подорож-
чання послуг інших галузей національного 
господарства, система оподаткування, зміна 
нормативних документів із кредитування, 
збільшення облікової ставки за користування 
кредитами, політика держави щодо форму-
вання доходів, відсутність індексації доходів 
населення залежно від темпів інфляції.

Велике значення мають часово-просторові 
фактори – це такі об’єктивні чинники, які діють 
незалежно від підприємства. 

Територіальна приналежність визначає 
спрямованість функціонування підприємства, 
крім безпосередньо його розташування й 
погодно-кліматичних умов важливим чинни-

 

Внутрішні Зовнішні 

Амортизація Прибуток від реалізації 
продукції, робіт, послуг 

Ціна 

Якість послуг 

Інфляція 

Цільова аудиторія 

Обсяг реалізації 

Рівень послуг 

Кількість 
заброньованих, 

але неоплачених 

Отримані 
штрафи 

Позики 

Доходи по 
додаткових 

послугах 

Довгострокові 

Короткострокові 

Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на формування  
фінансових ресурсів туристичного підприємства
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ками є рельєф, пляжі, клімат, бальнеологічні 
ресурси, пейзажна розмаїтість. 

Фактор часу враховується під час оцінки 
доцільності капітальних вкладень, нових 
проектів, прогнозування попиту. Важливим 
є фактор тривалості послуги, він впливає 
безпосередньо на функціональні показники 
послуги – ступінь задоволеності, який вини-
кає в результаті оздоровлення і відпочинку. 
Вибір часу тривалості відпочинку рекреантом 
залежить від багатьох соціально-економіч-
них чинників: попиту, пропозиції, цін на ринку 
туристичних послуг, доходів, наявності віль-
ного часу і тощо.

Специфічною особливістю діяльності 
туристичних підприємств є фактор сезон-
ності. Скорочення сезону приводить до того, 
що у пошуках прибутковості суб’єкти турис-
тичного ринку саме на цей період встановлю-
ють найбільш високі ціни, що, у свою чергу, 
стримує зростання потоку туристів. Сезонне 
функціонування може негативно позначатися 
на якості обслуговування: періодичне наван-
таження працівників приводить до зниження 
їхньої кваліфікації, а нерівномірне заванта-
ження приміщень спричиняє незапланований 
фізичний і моральний знос матеріальної бази. 

Збільшення тривалості курортного 
сезону – важлива передумова підвищення 
якості обслуговування і зростання доходів 
туристичного підприємства. Економічні фак-
тори зовнішнього середовища частково про-
являють себе через суб’єктів ринку, від пове-
дінки яких залежить ступінь прояву і наслідки 
їх впливу [7].

Проведені узагальнення та систематиза-
ція факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища дають змогу дати авторське 
визначення прибутковості туристичних під-
приємств. Отже, прибутковість туристичних 
підприємств – це показник, який характери-
зує ефективність діяльності підприємства з 
погляду здатності його приносити прибуток, 
забезпечувати ліквідність та конкурентоспро-
можність у довгостроковому періоді.

Прибутковість туристичного підприємства 
характеризують два показники: прибуток та 
рентабельність. Вони є основними якісними 
показниками, що відображають економічну 
ефективність підприємства, його фінансо-
вий стан, успіхи та можливості у виконанні 
розробленої програми економічного та соці-
ального розвитку. Рентабельність і прибуток 
тісно пов’язані між собою. Зростання рента-
бельності об’єктивно свідчить про збільшення 
одержуваного прибутку. Іншими словами, за 

зростання прибутку створюються умови для 
збільшення рентабельності [8, с. 76].

З метою аналізу та забезпечення ефектив-
ного управління формуванням прибутку роз-
різняють декілька видів прибутку підприєм-
ства: маржинальний, валовий, операційний, 
від звичайної діяльності та чистий. Відповідно 
до чинних в Україні положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, загальний прибуток 
підприємства складається з прибутку, отри-
маного підприємством від звичайної діяль-
ності та від надзвичайних подій. Прибуток від 
звичайної діяльності становить близько 95% 
загальної суми отриманого підприємством 
прибутку [9].

Головне призначення прибутку в сучасних 
умовах господарювання – відбиття ефектив-
ності виробничо-збутової діяльності підпри-
ємства. Це зумовлено тим, що у величині 
прибутку повинна знаходити висвітлення 
відповідності індивідуальних витрат підпри-
ємства, пов’язаних з виробництвом і реалі-
зацією своєї продукції й виступаючих у формі 
собівартості, суспільно необхідним витра-
там, непрямим вираженням яких повинна 
з'явитися ціна послуги. Збільшення прибутку 
в умовах стабільності цін свідчить про зни-
ження індивідуальних витрат підприємства на 
виробництво й реалізацію продукції. 

Прибутку притаманні такі основні функції: 
– оцінювальна – полягає в тому, що при-

буток використовується як основний критерій 
ефективності виробництва і використання 
ресурсів; 

– стимулююча – полягає в тому, що його 
розмір впливає на виробниче й особисте спо-
живання, є джерелом сплати податків; 

– госпрозрахункова – полягає в тому, що 
госпрозрахунок передбачає обов’язкове отри-
мання прибутку, інакше виробництво не має 
сенсу [10].

Досліджуючи питання визначення фінансо-
вих результатів, західні економісти звернули 
увагу, що виникненню прибутку сприяє низка 
факторів: підприємницька ініціатива, сприят-
ливі умови, протекція держави та інших сус-
пільних інститутів. Економісти США та інших 
країн вивчають питання залежності прибутку 
від масштабів виробництва, коливань витрат 
та інтенсивності використання капіталу. На 
отримання прибутку також впливає здатність 
підприємця керувати ризиком та володіння 
методами передбачення та прогнозування. 
Різноманіття факторів, що впливають на при-
буток, вимагає їхньої класифікації, що водно-
час має важливе значення для визначення 
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основних напрямів, пошуку резервів підви-
щення ефективності господарювання.

Формування прибутку – це безперерв-
ний процес, який включає в себе комплекс 
дій щодо забезпечення ув’язки (узгодження) 
доходів і витрат підприємства з метою отри-
мання та максимізації їх позитивного сальдо. 
Вся діяльність підприємства спрямована на 
те, щоб забезпечити зростання прибутку або 
принаймні стабілізувати його на певному 
рівні. На формування абсолютної суми при-
бутку підприємства впливають такі фактори: 

– результати, тобто ефективність його 
фінансово-господарської діяльності; 

– сфера діяльності; 
– галузь господарства; 
– установлені законодавством умови обліку 

фінансових результатів [11, с. 30].
Значний вплив цих факторів в більшості 

випадків не означає наявності якихось уні-
кальних резервів зростання прибутку, а лише 
робить акцент на певних з них, виділяючи їх 
як найбільш перспективні та вагомі для цього 
підприємства, ринку, галузі.

Сьогодні є такі підходи до формування 
прибутку підприємства, в тому числі і турис-
тичного, якбухгалтерський та економічний. 

На формування прибутку як фінансового 
показника роботи підприємства, що відбива-
ється в бухгалтерському обліку, в офіційній 
звітності суб'єктів господарювання, впливає 
встановлений порядок визначення фінан-
сових результатів діяльності; обчислення 
собівартості продукції (робіт, послуг); загаль-
ногосподарських витрат; визначення прибут-
ків (збитків) від фінансових операцій, іншої 
діяльності. 

Для формування прибутку підприємства 
пропонується певна технологія, яка дає змогу 
застосувати методи, прийоми та операції, які 
забезпечують підприємству отримання пере-
вищення доходів над витратами (прогнозова-
ними, очікуваними, фактичними) (рис. 2).

Отриманий підприємством прибуток є 
об'єктом розподілу. Розподіл прибутку стано-
вить процес формування напрямів його май-
бутнього використання відповідно до мети і 

завдань розвитку підприємства . У розподілі 
прибутку можна виділити два етапи. 

Перший етап – це розподіл загального 
прибутку. На цьому етапі учасниками розпо-
ділу є держава й підприємство. У результаті 
розподілу кожний з учасників одержує свою 
частку прибутку. Пропорція розподілу при-
бутку між державою і підприємствами має 
важливе значення для забезпечення держав-
них потреб і потреб підприємств. Це одне з 
принципових питань реалізації фінансової 
політики держави, від правильного вирішення 
якого залежить розвиток економіки загалом. 
Пропорції розподілу прибутку між державою 
(бюджетом) і підприємством складаються під 
впливом низки факторів. Істотне значення 
при цьому має податкова політика держави 
щодо суб’єктів господарювання. Ця політика 
реалізується в сумі податків, що сплачуються 
за рахунок прибутку, у визначенні об’єктів 
оподаткування, ставках оподаткування, у 
порядку надання податкових пільг. 

Другий етап – це розподіл і використання 
прибутку, що залишився в розпорядженні 
підприємств після здійснення платежів до 
бюджету. На цьому етапі можуть створюва-
тися за рахунок прибутку цільові фонди для 
фінансування відповідних витрат (на виплату 
дивідендів, на соціальний розвиток підприєм-
ства тощо). Принципове значення в розподілі 
чистого прибутку (прибутку, що залишається 
на підприємстві) має досягнення оптималь-
ного співвідношення між фондом нагрома-
дження та фондом споживання [12]. 

Система розподілу прибутку повинна 
забезпечити фінансовими ресурсами потреби 
розширеного відтворення підприємства на 
основі встановлення оптимального співвідно-
шення між засобами, що направляються на 
споживання і накопичення.

Прибуток є критерієм і показником ефек-
тивності діяльності підприємства. Однак під-
приємству потрібен не прибуток, а конкретний 
його розмір для забезпечення ефективної 
діяльності підприємства.

Прибуток необхідний для подальшого роз-
ширення своєї діяльності, збільшення кіль-

Рис. 2. Види технологій формування прибутку підприємств у ринкових умовах
 

Технології формування прибутку підприємств 

Виробничі Фінансово-економічні Інформаційно-правові Управлінські 
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кості туристичних турів, підвищення їх якості, 
придбання нового обладнання, обчислю-
вальної техніки, засобів зв’язку, а також сти-
мулювання продуктивності праці робітників 
туристичних підприємств. Частина прибутку 
може виділятися керівництвом туристичного 
підприємства для страхування свого біз-
несу на випадок форс-мажорних ситуацій на 
період надання туристичної послуги (напри-
клад, стихійні лиха у вигляді цунамі, земле-
трусу, повені, зсуву ґрунту та інше). В умовах 
ринкової економіки, коли будь-яке підпри-
ємство виступає як суб’єкт та об’єкт еконо-
мічних відносин, воно самостійно визначає 
пропорції розподілу чистого прибутку, тобто 
того, що залишився вже після сплати подат-
кових платежів.

Формування прибутковості туристичних 
підприємств напряму залежить від показників 
добробуту населення та фінансово-економіч-
ного зростання в країні, якщо вони погіршу-
ються – знижується і прибутковість туристич-
них підприємств. 

Основними способами збільшення при-
бутку у довгостроковому періоді можуть 
бути такі: 

1. Дії – що спрямовані на збільшення частки 
ринку в наявних сегментах, такими діями 
можуть бути створення додаткових власти-
востей для продукції, що виготовляється, під-
вищення якості обслуговування покупців, усу-
нення конкурента.

2. Дії, спрямовані на вироблення нової кон-
курентної стратегії.

3. Проникнення в нові сегменти ринку.
Важливе місце серед способів збіль-

шення прибутку будь-якого підприємства є 
ефективне управління його прибутковістю, 
що являє собою процес планування над-
ходжень і використання грошових ресурсів, 
встановлення оптимальних співвідношень 
у розподілі доходів підприємств. В умовах 
конкуренції вдосконалення процесу форму-
вання прибутку на макрорівні здійснюється 
безперервно.

Найбільш розповсюдженим поясненням 
сутності прибутковості підприємства є те, 
що її ототожнюють із рівнем рентабельності, 
яка свідчить про ефективність господар-
ської діяльності підприємства. Разом із тим 
показник рентабельності розглядають на 
основі величини прибутку, але у відносному 
вираженні.

На думку науковця О.В. Мелень, рента-
бельність виступає індикатором прибутко-
вості підприємства, а також характеризує 

ефективність вкладеного капіталу, розпо-
рядження грошовими та матеріальними 
коштами. Вона вимірюється за допомогою 
цілої системи відносних показників, що харак-
теризують ефективність роботи підприємства 
загалом, прибутковість різних напрямів діяль-
ності, вигідність виробництва окремих видів 
продукції [13, с. 125].

Рентабельність – не просто статистичний, 
розрахунковий параметр, а складний комп-
лексний соціально-економічний критерій. На 
відміну від прибутку, він характеризує ефек-
тивність фінансової діяльності будь-якого 
конкретного економічного суб’єкта щодо всіх 
інших (індивідуальних підприємців, організа-
цій, регіонів, окремих країн і світу загалом), 
незалежно від розмірів і характеру економічної 
діяльності. Ця якість додає рентабельності, з 
одного боку, форми економічної категорії, що 
виражає економічні відносини між економіч-
ними суб’єктами з приводу результативності 
використання чинників капіталу, а з іншого – 
характер об’єкта й інструмента фінансового 
менеджменту. Рентабельність безпосередньо 
пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не 
можна ототожнювати з абсолютною сумою 
отриманого прибутку [14, c. 63].

Показники рентабельності характери-
зують ефективність роботи підприємства 
загалом, доходність різних напрямів діяль-
ності, окупність витрат тощо. Вони більш 
повно, ніж прибуток, характеризують кін-
цеві результати господарювання, адже їх 
величина показує співвідношення ефекту 
з наявними або використаними ресурсами. 
Показники рентабельності є важливими 
характеристиками факторного середовища 
формування прибутку підприємств. З цієї 
причини вони є обов’язковими елементами 
порівняльного аналізу та оцінки фінансо-
вого стану підприємства.

У практиці українських підприємств най-
більш поширеним є показник рівня рента-
бельності, що обчислюється як відношення 
прибутку до повної собівартості реалізованої 
продукції. Цей показник показує, скільки на 
кожну витрачену у господарстві гривню або 
іншу грошову одиницю отримано прибутку. 
За твердженнями відомих вчених, розраху-
нок відносних показників рентабельності під-
приємств здійснюється лише за позитивних 
фінансових результатів, однак такий резуль-
тат є поспішний. Адже за виявлення збитків 
від здійснення господарських операцій важ-
ливим також для підприємства є визначення 
рівня збитковості, тобто скільки збитків при-
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падає на кожну вкладену у виробництво гро-
шову одиницю. Рівень рентабельності або 
збитковості можна визначати за окремими 
видами продукції, за галузями та підприєм-
ством. Важливе значення показника рівня 
рентабельності полягає у тому, що завдяки 
його використанню можна не лише виявити 
прибутковість чи збитковість, а й визначити 
ефективність використання коштів.

Зростання прибутку та рентабельність має 
велике значення для подальшого розвитку 
не тільки підприємства, галузі, але й усього 
національного господарства України, оскільки 
являє собою джерело коштів для форму-
вання дохідної частини державного (місце-
вого) бюджету.

Важливе місце серед способів збіль-
шення прибутку будь-якого підприємства є 
ефективне управління його прибутковістю, 
що являє собою процес планування над-
ходжень і використання грошових ресурсів, 

встановлення оптимальних співвідношень 
у розподілі доходів підприємств. В умовах 
конкуренції вдосконалення процесу форму-
вання прибутку на макрорівні здійснюється 
безперервно.

Висновки з цього дослідження. Прибут-
ковість туристичного підприємства є індивіду-
альним показником, який включає в себе низку 
економічних понять та характеризується вели-
кою кількістю зовнішніх та внутрішніх чинників. 
В основі прибутковості лежить величина при-
бутку, розмір якого у співвідношенні з витра-
тами підприємства свідчить про результатив-
ність його діяльності, а саме рентабельність. 
Для підвищення прибутковості та збільшення 
обсягів реалізації керівники підприємства пови-
нні приймати продумані управлінські рішення, 
виходячи з особливостей основних умов її 
формування, а саме на етапі подолання гра-
ничної межі беззбитковості, етапі отримання 
прибутку та етапі його зростання.
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У статті проведено узагальнення теоретичних підходів до сутності категорій «потенціал підприємства» та 
«економічний потенціал підприємства». Наведено авторські визначення категорій «потенціал підприємства» 
та «економічний потенціал підприємства». Наведено та обґрунтовано структурні елементи економічного по-
тенціалу підприємства. 

Ключовi слова: потенціал, економічний потенціал, підприємство, фінансовий потенціал, виробничий по-
тенціал, інвестиційний потенціал, трудовий потенціал, маркетинговий потенціал, організаційно-управлінський 
потенціал.

Орехова А.И. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ

В статье проведено обобщение теоретических подходов к сущности категорий «потенциал предприятия» 
и «экономический потенциал предприятия». Приведены авторские определения категорий «потенциал пред-
приятия» и «экономический потенциал предприятия». Приведены и обоснованы структурные элементы эко-
номического потенциала предприятия.

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, предприятие, финансовый потенциал, произ-
водственный потенциал, инвестиционный потенциал, трудовой потенциал, маркетинговый потенциал, орга-
низационно-управленческий потенциал.

Oriekhova A.I. ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: INTRINSIC CHARACTERISTICS AND 
STRUCTURING

The article summarizes theoretical approaches to the essence of the categories “enterprise potential” and “eco-
nomic potential of the enterprise”. The author's definitions of the categories “enterprise potential” and “economic 
potential of the enterprise” are given. Structural elements of the economic potential of the enterprise are presented 
and substantiated.

Keywords: potential, economic potential, enterprise, financial potential, production potential, investment poten-
tial, labor potential, marketing potential, organizational potential.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Одним із головних завдань діяль-
ності господарюючого суб’єкта є забезпе-
чення його фінансової стійкості. Важлива 
роль у реалізації цього завдання приділяється 
системі управління економічним потенціалом. 
Економічний потенціал підприємства є осно-
вою прийняття стратегічних управлінських 
рішень, зумовлює формування та реаліза-
цію відповідної програми дій на перспективу, 
є головним драйвером управління суб’єктом 
господарювання. Дослідження сутності еко-
номічного потенціалу підприємства як основи 
економічного розвитку, структурування його 
складників дають змогу сформулювати прин-
ципи активізації економічної політики щодо 
інтенсифікації економічних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток теорії потенціалу, 

економічного потенціалу, його трактування 
подано в роботах О.В. Березіна, О.М. Ждан, 
Н.С. Краснокутської, О.І. Маслак, Є.В. Лапіна, 
М.С. Пантелєєва та ін. 

Однак, не применшуючи значущість дослі-
джень цих науковців, слід зазначити, що деякі 
питання потребують додаткового вивчення. 
Значна кількість питань з уточнення сутнісної 
характеристики та структуризації досліджу-
ваної категорії потребує додаткового опра-
цювання. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагаль-
нення теоретичних підходів до сутності кате-
горії «економічний потенціал підприємства» 
та визначення й обґрунтування його структур-
них елементів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проведений аналіз наукових публі-
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Таблиця 1 
Підходи до визначення сутності термінів «потенціал», «потенціал підприємства»

№ 
з/п Автор, джерело Визначення

1
Великий тлумачний 
словник сучасної укра-
їнської мови [2]

Потенціал – сукупність усіх наявних засобів, можливостей, про-
дуктивних сил, що можуть бути використані у певній сфері, галузі, 
ділянці; запас чого-небудь резерв; приховані здатності, сили якої-
небудь діяльності, що можуть виявлятися за певних умов. 

2 С.І. Ожегов [3] Потенціал – це ступінь потужності в якому-небудь відношенні, 
сукупність яких-небудь засобів, можливостей.

3 А.Б. Борисов [4] Потенціал – сукупність наявних засобів, можливостей у якій-
небудь галузі.

4 Й.С. Завадський [5]
Потенціал економічний – сукупність економічних можливостей 
держави, які можуть бути використані для потреб суспільства 
(виробництво, оборона тощо). 

5 О.М. Ждан [6]

Потенціал підприємства – сукупна здатність підприємства здій-
снювати економічну, виробничу і фінансову діяльність, спря-
мовану на досягнення максимально можливого результату за 
умови альтернатив розвитку системи підприємства у зовніш-
ньому середовищі функціонування, забезпечення високого сту-
пеня фінансової стійкості й платоспроможності. 

6 О.В. Пастощук [7]
Потенціал підприємства – це гранична можливість підприємства 
до генерації доданої вартості на основі максимального викорис-
тання ресурсів (виробничих, трудових, організаційних) та досяг-
нення ефекту синергії.

7 Н.С. Краснокутська [8] Потенціал підприємства можна визначити як можливості сис-
теми ресурсів і компетенцій.

8 О.В. Березін [9]
Потенціал підприємства – це здатність підприємства забезпечу-
вати очікуваний результат або вирішувати поставлені завдання 
в наявній системі внутрішніх і зовнішніх обмежень з урахуванням 
здатності носія до розвитку.

кацій із дослідження проблематики економіч-
ного потенціалу підприємства свідчить про 
значну кількість інтерпретацій та різноманіття 
змістового навантаження досліджуваної кате-
горії, тому, досліджуючи сутність економічного 
потенціалу підприємства, доцільно розпочати 
з аналізу сутності потенціалу.

Становлення теорії потенціалу підприєм-
ства відображає складний інтеграційний про-
цес її розвитку, що має багаторічну історію, 
характеризується широким спектром науко-
вих підходів, установлює ідеї різних економіч-
них концепцій, у котрих є спільне та відмінне 
в сучасних методах та методиках оцінювання 
потенціалу. Потенціал підприємства не може 
бути предметом дослідження тільки однієї 
теорії потенціалу, існують різноманітні підходи 
до визначення унікального джерела засобів, 
запасів, наявних та прихованих, виробничих, 
ринкових та інших можливостей підприємств 
з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків організації сучасного виробництва, що 
можуть бути приведені в дію [1, с. 254]. 

В етимологічному значенні термін «потен-
ціал» походить від латинського слова potentia, 
що означає «сила», «приховані можливості», 

джерело сили або можливостей, які можуть 
бути практично реалізовані в господарській 
практиці. У табл. 1 наведено узагальнення 
наукових підходів до сутності термінів «потен-
ціал», «потенціал підприємства».

Як видно з наведених вище визначень, у 
понятті «потенціал» є багато спільного, насам-
перед слово «можливість». Як зазначено у 
Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови, можливість – це наявність умов, 
сприятливих для чого-небудь, обставин, які 
допомагають чомусь; внутрішні сили, ресурси, 
здатності. [2, с. 684]. Також спільним є те, що 
практично в усіх визначеннях ґрунтування від-
бувається на наявних ресурсах підприємства.

Таким чином, можемо констатувати, що 
потенціал підприємства – це комплексне відо-
браження наявних та майбутніх можливостей 
підприємства, що можуть бути максимально 
використані в господарській діяльності.

Наукова категорія «потенціал» в еконо-
міці визначається невиявленими, нерозкри-
тими та нематеріалізованими можливостями. 
Перетворення можливостей із потенційних 
на реальні можливо завдяки економічній 
діяльності.
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Економічний потенціал, як і категорія 
«потенціал», має значну кількість підходів до 
визначення.

Так, Л.Г. Квасній [10] констатує, що під еко-
номічним потенціалом підприємства розумі-
ємо сукупність усіх форм ресурсного забез-
печення та характеру його використання. 
Економічний потенціал являє собою також 
сукупність природних умов та ресурсів, мож-
ливостей, запасів та цінностей, які можуть 
бути використані підприємством для досяг-
нення поставлених цілей та реалізації вибра-
них стратегій.

Як зазначено у вільній енциклопедії «Вікі-
педія» [11], економічний потенціал – це сукуп-
ність наявних та придатних до мобілізації 
основних джерел, засобів країни, елементів 
потенціалу цілісної економічної системи, що 
використовуються і можуть бути використані 
для економічного зростання й соціально-еко-
номічного прогресу.

О.В. Березін [9] дає таке визначення: еко-
номічний потенціал підприємства – це здат-
ність підприємства забезпечити отримання 
стабільного прибутку на основі задоволення 
потреб споживачів, за внутрішніх та зовнішніх 
обмежень з урахуванням можливості розви-
тку підприємства. 

На думку Є.В. Лапіна [12, с. 27], економіч-
ний потенціал – сукупні можливості підприєм-
ства визначати, формувати та максимально 
задовольняти потреби споживачів у товарах 
та послугах у процесі оптимальної взаємодії з 
навколишнім середовищем та раціональним 
використанням ресурсів. 

Як зазначає О.І. Маслак [13], економічний 
потенціал підприємства являє собою складну, 
динамічну, інтегровану, взаємопов'язану та 
синергічну сукупність усіх видів його наявних 
ресурсів і можливостей, включаючи перспек-
тиви їх збільшення, що використовуються для 
досягнення тактичних і стратегічних цілей 
розвитку підприємства та забезпечення його 
сталого розвитку.  Проаналізувавши наве-
дені підходи та констатуючи відсутність єди-
ного підходу до визначення даної категорії, 
наводимо авторське визначення: економічний 
потенціал підприємства – це найбільш ефек-
тивне використання сукупних можливостей, 
ресурсів та резервів підприємства для досяг-
нення максимально досяжного стану еконо-
мічної системи.

Слід зазначити, що відсутність єдиного 
підходу до визначення сутності економіч-
ного потенціалу підприємства також ство-
рює певні труднощі в обґрунтуванні складу 

структурних компонентів, аналізу, оцінки та 
діагностики потенціалу підприємства. Струк-
турування економічного потенціалу підпри-
ємства є підґрунтям для використання, роз-
витку, нарощування потенціалу, формування 
його стану відповідно до встановлених цілей 
підприємства. 

Вважаємо, що до складу економічного 
потенціалу підприємства доцільно віднести 
виробничий потенціал, фінансовий потен-
ціал, інвестиційний потенціал, трудовий 
потенціал, маркетинговий потенціал, органі-
заційно-управлінський потенціал (рис. 1). Ці 
складники тісно взаємодіють між собою, фор-
муються у сукупності та можуть бути ефек-
тивно використані лише разом як комплекс 
складових частин потенціалу суб’єкта госпо-
дарювання.

Відправною точкою під час дослідження 
використовуваних і потенційних можливос-
тей суб'єктів господарювання є виробничий 
потенціал, який є складним за структурою та 
доповнюється іншими видами потенціалів. 
Вони виступають по відношенню до виробни-
чого потенціалу додатковими складниками.

Виробничий потенціал підприємства – це 
сукупність ресурсів, які є в розпорядженні 
суб’єкта господарювання. Кількісні й якісні 
параметри цих ресурсів, а також їх інтегра-
ція визначають його виробничу спромож-
ність. Основне призначення виробничого 
потенціалу підприємства полягає у створенні 
нових вартостей, а його елементи повинні 
цілеспрямовано адаптуватися до вимог про-
дукції. Своє призначення він зможе вико-
нати, якщо його матеріально-речова форма 
та кількісне співвідношення його складників 
роблять його здатним функціонувати як вар-
тість, яка створює нову вартість. Отже, склад 
і характеристики елементів виробничого 
потенціалу безпосередньо повинні відпові-
дати й визначатися параметрами продукції, 
що виробляється.

Для того щоб виробничий потенціал зміг 
здійснювати цей безперервний і постійно 
поновлюваний процес, він сам також пови-
нен безперервно і постійно відтворюватися. 
Виробничий потенціал повинен мати здат-
ність до самовідтворення. 

Виробничий потенціал підприємства є 
матеріальною передумовою прискорення 
науково-технічного прогресу. Між ними існує 
взаємозв'язок: чим вище техніко-економіч-
ний рівень елементів потенціалу і ступінь їх 
використання, тим потужніше матеріально-
технічна база науково-технічного прогресу, 
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тим ширше горизонти впровадження його 
досягнень, більше можливостей для вдоско-
налення і збільшення елементів виробничого 
потенціалу підприємства. Вони взаємно вдо-
сконалюють і розвивають один одного.

Фінансовий потенціал визначається як 
певний рівень потужності, ступінь можливості 
для забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства, зумовлені тими ресурсами, які 
є в розпорядженні підприємства, і здатністю 
цього підприємства ці ресурси ефективно 
використовувати й відтворювати. Фінан-
сові ресурси знаходяться у розпорядженні 
суб'єкта господарювання, і саме від їхнього 
обсягу, правильного використання залежать 
фінансова стійкість та конкурентоспромож-
ність підприємства загалом. Фінансовий 
потенціал формується за рахунок власних і 
позикових коштів.

Інвестиційний потенціал підприємства – це 
можливість підприємства інвестувати у свій 
власний розвиток, купуючи різні активи і ство-
рюючи цією дією додатковий фінансовий 
потік. У зв'язку із цим важливим є наявність 
у підприємства механізмів, що перетворюють 
зростання його вартості в грошовий капітал – 
прибуток, що створює умова циклічності роз-
витку та можливості для розширення інвести-
ційної діяльності як у рамках підприємства, 
так і в рамках супутньої діяльності, створення 
дочірніх і спільних підприємств.

Інвестиційний потенціал підприємства 
являє собою не тільки здатність відтворити 
виробничу потужність, а й можливість залу-
чити інвестиції в підприємство. 

Інвестиційний потенціал являє собою 
найважливішу характеристику стану та пер-
спективного використання ресурсних мож-
ливостей і джерел розвитку підприємства, є 
вирішальним у забезпеченні економічного 
зростання організації, відіграє важливу роль 
у розвитку інших її потенційних можливостей 
(виробничих, фінансових, маркетингових та 
ін.) за рахунок інвестиційної діяльності.

Трудовий потенціал підприємства – це 
наявні в даний час і передбачені в майбутньому 
трудові можливості, що характеризуються 
кількістю працівників, їх професійно-освітнім 
рівнем та іншими якісними характеристиками. 
Структура трудового потенціалу підприємства 
являє собою співвідношення різних демогра-
фічних, соціальних, функціональних, профе-
сійних та інших характеристик груп працівни-
ків і відносин між ними. 

Маркетинговий потенціал визначається 
міццю або силою впливу суб’єкта господа-
рювання на ринок споживачів, результатом 
якого є формування контингенту потенційних 
споживачів підприємства, готових здійсню-
вати як первинні, так і вторинні покупки. Роль 
маркетингового потенціалу підприємства 
полягає у формуванні ринку потенційних спо-
живачів товарів і послуг компанії, які забез-
печують відтворення попиту на ці товари й 
послуги. Маркетинговий потенціал суб'єкта 
підприємництва складається з можливостей 
бізнес-суб'єкта залучати до придбання та 
споживання його товарів і послуг потенційних 
споживачів з урахуванням наявних у розпоря-
дженні підприємства ресурсів. 

Рис. 1. Структурні компоненти економічного потенціалу підприємства
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Організаційно-управлінський потенціал 
підприємства – це сформована можли-
вість організаційних складників, здатних до 
комбінування та формування комплексу 
пов’язаних дій, їх належної оцінки у відповідь 
на зміни зовнішнього середовища, забезпе-
чення внутрішньофірмової гнучкості, ефек-
тивну діяльність конкурентоспроможного 
потенціалу за рахунок ефективності та гнуч-
кості керівництва на всіх рівнях управління. 
Організаційний потенціал проявляється у 
трьох формах: як система, як модель пове-
дінки й як результат. Організаційний потен-
ціал як система – це структурована конструк-
ція ресурсів компанії, об’єднаних загальною 
цільової спрямованістю. 

Запропонована структура економічного 
потенціалу підприємства є зручною у прак-
тичному застосуванні під час аналізу та 
оцінювання, дасть змогу проаналізувати її 
елементи на кожному етапі як під час фор-
мування, так і в процесі функціонування під-
приємства. 

Інші види потенціалів, які були запропо-
новані вченими, можуть бути включеними до 
складу вищезазначених шести елементів еко-
номічного потенціалу підприємства.

Як справедливо зазначає М.С. Пантелєєв 
[14], важливою характеристикою потенціалу 
підприємства є взаємозамінність, альтер-
нативність його елементів. Дійсно, нестачу 
виробничих потужностей підприємство може 
компенсувати більш ефективним їх викорис-
танням завдяки впровадженню інновацій, 
нестачу персоналу – наявністю фінансових 
ресурсів і управлінських можливостей щодо 
посилення кооперації виробництва, нестачу 
власних розробок нової продукції чи тех-
нології можна компенсувати, придбавши 
ліцензію, тощо. Водночас слід зазначити, що 

економічний потенціал підприємства забез-
печує реалізацію всіх процесів його діяль-
ності й розглядається як теперішня основа 
для отримання майбутніх результатів у всіх 
аспектах діяльності підприємства. А отже, 
елементи потенціалу розглядаються вза-
ємозамінними з погляду досягнення клю-
чових цілей діяльності підприємства, що 
вимірюється узагальнюючими показниками 
результатів діяльності: прибутку, рентабель-
ності, обсягу виробництва тощо. З погляду 
узагальнюючих показників діяльності еле-
менти потенціалу дійсно слід розглядати як 
альтернативні, адже існує чимало альтерна-
тивних шляхів підвищення рівня ефектив-
ності виробництва, збільшення його обся-
гів. Яскравим прикладом цього є виробничі 
функції, зокрема функція Коба-Дугласа, що 
представляють чинники виробництва як вза-
ємозамінні. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, можемо констатувати, що потенціал 
підприємства – це комплексне відображення 
наявних та майбутніх можливостей підприєм-
ства, що можуть бути максимально викорис-
тані в господарській діяльності.

Економічний потенціал підприємства – це 
найбільш ефективне використання сукупних 
можливостей, ресурсів та резервів підприєм-
ства для досягнення максимально досяжного 
стану економічної системи.

До структурних компонентів економіч-
ного потенціалу підприємства доцільно від-
нести виробничий потенціал, фінансовий 
потенціал, інвестиційний потенціал, трудовий 
потенціал, маркетинговий потенціал, органі-
заційно-управлінський потенціал. Подальші 
дослідження будуть пов’язані з визначенням 
характеру взаємодії та взаємовпливу зазна-
чених елементів один на одного.
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Статтю присвячено актуальним питанням визначення інвестиційної привабливості підприємств харчової 
промисловості. Досліджено теоретичні питання формування інвестиційної привабливості підприємства. Ви-
значено чинники, що впливають на оцінку інвестиційної привабливості підприємств. Проаналізовано динаміку 
прямих іноземних інвестицій в економіку України у цілому та харчову промисловість зокрема. Проведено 
аналіз показників динаміки капітальних інвестицій у харчову промисловість. Виокремлено підгалузі харчової 
промисловості за рівнем інвестиційної привабливості.
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Статья посвящена актуальным вопросам определения инвестиционной привлекательности предприятий 
пищевой промышленности. Исследованы теоретические вопросы формирования инвестиционной привле-
кательности предприятия. Выделены факторы, влияющие на оценку инвестиционной привлекательности 
предприятий. Проанализирована динамика прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в целом и 
пищевую промышленность в частности. Проведен анализ показателей динамики капитальных инвестиций в 
пищевую промышленность. Определены подотрасли пищевой промышленности по уровню инвестиционной 
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Pereguda R.V., Stasiuk Y.M. INVESTMENT ATTRACTIVE OF THE UKRAINE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES 
The article is devoted to topical issues of determining the investment attractiveness of food industry enterprises. 

The factors influencing the estimation of investment attractiveness of enterprises are presented. The dynamics of 
direct foreign investments into the Ukrainian economy as a whole and the food industry in particular are analyzed. 
An analysis of the indicators of capital investment dynamics in the food industry was conducted. The sub-sector of 
the food industry is determined by the level of investment attractiveness.

Keywords: enterprise, food industry, investments, investment attractiveness, capital investments.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток фінансових інститутів та 
інтеграція України у світове економічне спів-
товариство істотно підвищують увагу до інвес-
тиційної привабливості (ІП) підприємств, яка є 
однією з ключових характеристик, що зумов-
лює залучення підприємством інвестицій, та 
визначається на підставі значень показників, 
які з різних боків характеризують перспективи 
розвитку підприємства, його фінансово-гос-
подарську діяльність, системи маркетингу, 
менеджменту тощо. У зв’язку з різними під-
ходами до розгляду ІП підприємства з позиції 
різних цілей інвестування особливої актуаль-

ності набуває дослідження цієї проблеми, її 
забезпечення теоретичною базою і методич-
ними рекомендаціями. 

Харчова промисловість – одна з провід-
них і найбільш інвестиційно привабливих 
галузей не лише агропромислового комп-
лексу, а й усього національного господар-
ства України, яка поєднує виробництво і 
промислову переробку сировинних ресур-
сів рослинного та тваринного походження 
з реалізацією готової продукції. Перевагою 
продукції харчової промисловості України 
порівняно з іншими країнами світу є її еко-
логічність, що забезпечується національ-
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ними традиціями виробництва та жорсткими 
стандартами якості.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Теоретико-методичні основи оціню-
вання інвестиційної привабливості підпри-
ємства, технології та методи управління 
інвестиційною діяльністю, напрями її розви-
тку розглядали у своїх працях такі вітчизняні 
і зарубіжні вчені, як: І. Бланк, Ю. Буднікова, 
А. Дука, О. Джусов, Г. Козаченко, Н. Коваль, 
О. Удалих та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні від ефектив-
ності інвестиційної політики залежать стан 
виробництва, рівень технічної оснащеності 
основних фондів підприємств, можливості 
структурної перебудови економіки, рішення 
соціальних і екологічних проблем. Інвести-
ції є основою розвитку підприємств, окремих 
галузей і економіки у цілому та характеризу-
ють рівень ІП підприємства, галузі чи еконо-
міки, тому підвищення інвестиційної прива-
бливості чи то підприємства, чи то галузі, чи 
то економіки України сьогодні є досить акту-
альним питанням.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статі є дослідження інвес-
тиційної привабливості підприємств харчової 
промисловості України для підвищення якості 
та конкурентоспроможності продукції.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поняття інвестиційної привабли-
вості важливе в процесах міжрегіонального 
та міждержавного переміщення капіталу як 
одного з основних чинників економічного 
розвитку. У силу значної територіальної 
нерівномірності розподілу економічних чин-
ників узагалі та капіталу зокрема країни та 
регіони виступають конкурентами в боротьбі 
за вільні ресурси. 

Інвестиційна привабливість визначається 
як сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
умов, що сприяють або перешкоджають про-
цесу інвестування національної економіки на 
макро-, мезо- і мікрорівні [1]. 

На рівні підприємства ІП розглядається 
як інтегральна характеристика підприємств 
з позиції перспектив розвитку, обсягу і мож-
ливостей збуту продукції, ефективності вико-
ристання активів та їх ліквідності, стану пла-
тоспроможності й фінансової стійкості [2]. 

Формування ІП підприємства необхідно 
для:

– забезпечення конкурентоспроможності 
продукції і підвищення її якості;

– структурної перебудови виробництва; 

– створення необхідної сировинної бази 
для ефективного функціонування підпри-
ємств; 

– вирішення соціальних проблем; 
– відновлення основних виробничих фондів; 
– підвищення технічного рівня праці і 

виробництва та ін.
В економічній літературі немає однознач-

ного визначення дефініції «інвестиційна при-
вабливість». Уперше поняття з’являється на 
теренах колишнього СРСР у 80–90-х роках 
ХХ ст. Під ІП об’єкта розуміли доцільність 
вкладень у нього вільних грошових коштів. 
На території вже незалежної України поняття 
«інвестиційна привабливість підприємства» 
було сформульоване та законодавчо закрі-
плено Наказом № 22 від 23.02.1998 Агент-
ством з питань банкрутства в «Методиці інте-
гральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства та організації». Відповідно до 
нього, «інвестиційна привабливість підпри-
ємства – це рівень задоволення фінансових, 
виробничих, організаційних та інших вимог чи 
інтересів інвестора щодо конкретного підпри-
ємства, яке може визначатися чи оцінюватися 
значеннями відповідних показників, у тому 
числі інтегральної оцінки» [3].

У сучасному розумінні поняття ІП досить 
широке і багатьма авторами трактується 
по-різному.

Проаналізувавши економічні джерела, 
можна дійти висновку, що сучасні трактування 
поняття досить відмінні між собою і висвітлю-
ють різні аспекти ІП, але більшість понять має 
схожі ключові моменти, на які автори роблять 
наголос, тому їх можна згрупувати за чотирма 
групами: 

1) інвестиційна привабливість як ефектив-
ність;

2) інвестиційна привабливість як можли-
вість для інвесторів;

3) інвестиційна привабливість як порів-
няльний;

4) інвестиційна привабливість як сукупність 
чинників [4].

Складники ІП також не отримали в науко-
вих публікаціях одностайного визначення [5; 
6]. Структура ІП залежить від інвестора. Так, 
для банка як інвестора основним пріоритетом 
у розгляді привабливості підприємства буде 
його платоспроможність, а інституціональні 
інвестори (акціонери, партнери у спільному 
підприємстві) акцентують увагу на ефектив-
ності господарської діяльності реципієнта 
(прибуток на сукупні активи). Різними будуть 
складники ІП підприємства й для фінансо-
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вого та стратегічного інвесторів. Якщо пер-
шого найбільше цікавить здатність проекту 
генерувати запланований грошовий потік, то 
для другого більш важливим може виявитися 
розширення присутності на ринку або, напри-
клад, наявні на підприємстві, в яке він інвес-
тує, технології й виробничі потужності. Таким 
чином, ІП підприємства з погляду окремого 
інвестора може мати різний набір складників 
та чинників, що їх формують. 

Теоретичні дослідження дають змогу вио-
кремити певні чинники оцінювання ІП підпри-
ємств (рис. 1).

Оскільки під час оцінювання ІП інвестор 
визначає доцільність майбутнього капітало-
вкладення, необхідно особливу увагу звернути 
на раніше реалізовані інвестиційні проекти 
на даному підприємстві. Саме тому наведені 
в таблиці чинники оцінювання ІП підприємств 
слід також доповнити аналізом раніше реалізо-
ваних інвестиційних проектів, тобто наскільки 
ефективно та в повному обсязі були викорис-
тані інвестиційні ресурси, досягнуті показники 
окупності та прибутковості проектів тощо.

Проблема ІП підприємства може бути вирі-
шена лише після аналізу наявної ситуації та 

Рис. 1. Чинники, що впливають на оцінку  
інвестиційної привабливості підприємств [7]
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317

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

визначення всіх чинників, що впливають на 
її рівень як ззовні (на рівні держави, регіону, 
галузі), так і зсередини (з боку самого підпри-
ємства). Подальша оцінка впливу виявле-
них чинників сприятиме встановленню рівня 
ІП підприємства та розробленню конкретних 
заходів щодо його підвищення. 

Посилення активізації інвестиційної діяль-
ності в харчовій промисловості України є 
досить актуальною проблемою на даному 
етапі розвитку, оскільки від динаміки обсягів 
та структури інвестицій залежить ефектив-
ність економічного розвитку галузі та добро-
бут населення країни. Завдяки інвестиціям 
розширюються й удосконалюються вироб-
ничі потужності та основні фонди, забезпечу-
ються необхідні пропорції. Інвестиції у вироб-
ничу сферу мають забезпечити підвищення 
технічного рівня й поліпшення розміщення 
діючих виробництв, а також необхідний при-
ріст потужностей. 

Тому важливим етапом дослідження є 
визначення основних чинників, які впливають 
на ІП харчової промисловості та характеризу-
ють її стан і перспективи розвитку. 

Найбільш ефективні напрями капітало-
вкладень у харчовій промисловості – це 
реконструкція й технічне переоснащення 
виробництва, що дає змогу в найкоротші 
строки, з меншими затратами оновлювати 
матеріально-технічну базу, освоювати нові 
потужності. Один із головних стратегічних 
напрямів стабілізації та прискорення розви-
тку харчової промисловості – знаходження 
джерел залучення інвестицій з урахуванням 
галузевих особливостей, прийняття ефек-
тивних управлінських рішень щодо розро-
блення й реалізації інвестиційних проектів, 
бо від масштабів та спрямування інвестицій 
залежить ефективність діяльності харчових 
підприємств. 

Харчова промисловість – один із найбіль-
ших реципієнтів іноземних інвестицій в еко-
номіку України. Кошти залучаються у харчову 
промисловість шляхом створення спільних 
підприємств, використання кредитних ресур-
сів розвинутих країн. Вибору джерела інвес-
тування передують розроблення і реалізація 
політики оптимального поєднання власних, 
залучених і позичених коштів, залучення 
капіталу на найвигідніших умовах. Інтенси-
фікація інвестиційних процесів, спрямованих 
на оновлення виробництва для підвищення 
якості, конкурентоспроможності продукції й 
прибутковості підприємств не лише важли-
вий чинник забезпечення продовольчої неза-

лежності України, виходу її на світовий і регі-
ональні продовольчі ринки, а й формування 
ефективної структури агропромислового та 
промислового комплексів, зростання еконо-
мічного і соціального розвитку, підвищення 
життєвого рівня населення. 

У 2017 р. в економіку України іноземними 
інвесторами було внесено 1 871,2 млн. дол. 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) [8]. За накопичувальним підсум-
ком станом на 1 січня 2018 р. акціонерний 
капітал нерезидентів в Україні дорівнював 
39 144 млн дол. (із країн ЄС – 27 465,5 млн. дол., 
з інших країн – 11 678,5 млн. дол.), що вияви-
лося на 4,3% більше показника початку року 
(37 513,6 млн. дол).

Найбільші обсяги надходжень прямих 
інвестицій на 01.01.2018 (за накопичуваль-
ним підсумком) були спрямовані до підпри-
ємств промисловості – 10 685,6 млн. дол., з 
яких підприємства з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів отри-
мали 2 785,1 млн. дол., що становить 7,1% 
від загальної суми прямих інвестицій до Укра-
їни (рис. 2).

Для ТНК зі США та країн ЄС інвестиційно 
найпривабливішими сферами України можна 
назвати: 

– харчову промисловість;
– підприємства торгівлі; 
– фінансовий сектор; 
– фармацевтику [9].
Якщо говорити про темпи зростання іно-

земних інвестицій в економіку країни, то у 
цілому приріст становив 4,35% за 2017 р., 
тоді як зростання інвестицій у виробництво 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів становило 110,06%, що свідчить про 
привабливість вітчизняних харчових підпри-
ємств для іноземного інвестора.

Серед підгалузей харчової промисло-
вості найбільші обсяги інвестицій надходять 
до виробництва олії та жирів, кондитерської 
галузі, виробництва молочних продуктів, 
переробки фруктів та овочів [8].

Динаміку прямих іноземних інвестицій у 
харчову промисловість України в 2017 р. в 
розрізі підгалузей наведено на рис. 3.

Аналіз показників динаміки капітальних 
інвестицій у харчову промисловість свідчить, 
що протягом 2010–2017 рр. до підприємств 
галузі надходило в середньому 15,5% від 
загальних обсягів капітальних інвестицій у 
промисловість (табл. 1).

Під інвестиційною привабливістю окремих 
галузей розуміють інтегральну їх характерис-
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тику з позицій перспективності розвитку, рівня 
доходності та ризику інвестицій. 

Більшість підприємств харчової промис-
ловості залишається прибутковою, зростає 
фінансовий результат від їхньої звичайної 
діяльності та рентабельність операційної 
діяльності, проте зростає й кількість під-
приємств, які одержують збиток та скорочу-
ють обсяги виробництва харчової продукції. 
У середньому, за даними Державної служби 
статистики, майже 70% підприємств, що 
працюють у виробництві харчових продук-
тів, напоїв та тютюнових виробів, отримують 
прибуток.

Сьогодні не існує універсальної методики 
визначення ІП галузей економіки. Викорис-
тання вченими різних підходів до оцінки інвес-
тиційної привабливості окремих галузей при-
зводить до отримання досить суперечливих 
результатів.

Узагалі підгалузі харчової промисловості 
значно відрізняються одна від одної і за рів-
нем прибутковості, і за інвестиційною прива-

бливістю. Тому доцільно визначати ІП окре-
мих підгалузей харчової промисловості.

Дослідження показують, що найбільш 
обґрунтованою є методика оцінки ІП окремих 
галузей (підгалузей) економіки, запропоно-
вана І.О. Бланком [6]. Проте не всі показники, 
розроблені вченим, мають реальну статис-
тичну базу для проведення такої оцінки, тому 
на основі методики І.О. Бланка сформовано 
систему показників для оцінки ІП окремих 
груп та класів харчової промисловості.

Вказана оцінка здійснюється за такими 
основними елементами: 

– оцінка середньогалузевої рентабель-
ності діяльності підприємств; 

– оцінка рівня перспективності розвитку 
галузі; 

– рівень галузевих інвестиційних ризиків. 
Кожен елемент оцінюється на основі ана-

лізу та оцінки низки аналітичних показників.
Ураховуючи, що окремі аналітичні показ-

ники й елементи оцінки відіграють різну 
роль у прийнятті інвестиційних рішень, їх 
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значимість диференціюється експертним 
шляхом [11].

На основі дослідження інтегральних показ-
ників ІП підгалузей харчової промисловості, 
проведеного Н.В. Коваль, можна згрупувати 
підприємства галузі за рівнем інвестиційної 
привабливості у такий спосіб (рис. 4).

Для залучення іноземних інвестицій у під-
приємства харчової промисловості України є 
певні суттєві перешкоди, серед яких особливо 
слід виокремити такі: нерозвиненість рин-
кової інфраструктури, нестабільність зако-
нодавства та фінансово-кредитної системи, 

непрозорість у поверненні податків та низь-
кий рівень захисту прав власників [12]. 

Підвищуючи свою ІП, підприємства хар-
чової промисловості мають можливість 
вирішити низку проблем, пов’язаних з онов-
ленням матеріально-технічної бази, модер-
нізацією виробництва, збільшенням обсягів 
випуску конкурентоспроможної продукції й 
розширенням її асортименту, впроваджен-
ням нових технологій, які б гарантували збе-
реження цінних властивостей сировини та 
якість готової продукції, застосовуванням без-
відходних та маловідходних технологій, нала-

Таблиця 1
Динаміка капітальних інвестицій у харчову промисловість [9]

Показник Рік
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвести-
ції, млн. грн. 8510,2 12061,5 13279,7 14941,3 13486,7 13548,5 21291,0 18927,6

Індекс капітальних 
інвестицій, % до 
попереднього року

137,3 94,9 115,5 78,3 75,9 124,4 107,4

Довідково: капі-
тальні інвестиції 
у промисловість, 
млн. грн.

55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242,0 87656,0 117753,6 143300,0
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Рис. 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій  
у підгалузі харчової промисловості України в 2017 р., тис. дол. США

Джерело: побудовано автором за [8]
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годженням випуску якісної харчової продукції, 
яка б відповідала світовим стандартам якості 
та потребам населення. 

Висновки з цього дослідження. Харчова 
промисловість була й залишається однією 
з провідних галузей України, від ефективної 

діяльності якої залежить не тільки добробут 
населення і національного господарства, а й 
економічна безпека країни. Зважаючи на це, 
підвищення ІП підприємств харчової промис-
ловості виступає однією з передумов досяг-
нення стійкого економічного зростання.
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У статті визначено сутність бізнес-моделей, а також розглянуто основні складники поняття Інтернет-мар-
кетингу. Наведено класифікацію бізнес-моделей саме у сфері Інтернет-маркетингу та проаналізовано одну з 
розповсюджених і введених у практику бізнес-модель «Дропшипінг». Відображено основні складники поняття 
Інтернет-маркетингу та подано його різновиди. Визначено місце та роль новітніх інструментів в Інтернет-мар-
кетингу. 

Ключові слова: бізнес-моделі, Інтернет-маркетинг, дропшипінг, контент-маркетинг, пошукова оптимізація 
(SEO), канали комунікації. 

Питюлич М.И., Кручак Л.В., Лизанець А.Г. НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
В статье определена сущность бизнес-моделей, а также рассмотрены основные составляющие понятия 

Интернет-маркетинга. Проведена классификация бизнес-моделей именно в сфере Интернет-маркетинга и 
проанализирована одна из распространенных и введенных в практику бизнес-модель «Дропшиппинг». От-
ражены основные составляющие понятия Интернет-маркетинга и представлены его разновидности. Опреде-
лены место и роль новейших инструментов в Интернет-маркетинге.

Ключевые слова: бизнес-модели, Интернет-маркетинг, дропшиппинг, контент-маркетинг, поисковая опти-
мизация (SEO), каналы коммуникации.

Pityulich M.I., Kruchak L.V., Lizanets A.G. NEW BUSINESS MODELS IN THE SPHERE OF INTERNET 
MARKETING

The essence of business models is defined in the article, as well as the main components of the concept of In-
ternet marketing are considered, the classification of business models in the field of Internet marketing is given and 
one of the widespread and put into practice business model “Dropshipping” is analyzed. The paper reflects the main 
components of the concept of Internet marketing and presents its varieties. The place and role of the newest tools 
in Internet marketing is determined.

Keywords: business models, internet marketing, dropshipping, content marketing, search engine optimization 
(SEO), channels of communication.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Останній період часу Інтернет став 
невід’ємною частиною економічного розвитку 
різних підприємств, у зв’язку із цим виникло 
таке поняття, як «Інтернет-маркетинг».

Інтернет нині диктує свої правила і повністю 
змінює та вдосконалює стиль ведення бізнесу 
й значно скорочує затрати фірм. Бізнесменам 
доводиться займатися новим спрямуванням 
та здобувати нові навички, які стосуються 
саме Інтернет-маркетингу, тобто розробляти 

нові плани, стратегії, бізнес-моделі, здій-
снювати контроль проведених комерційних 
операцій для постійного виявлення сфери 
сумісних і координованих інтересів компаній і 
клієнтів, адекватного розвитку відносин із клі-
єнтами на базі Інтернет-технологій та завою-
вання Інтернет-ринку.

Інтернет-маркетинг сьогодні є одним із най-
перспективніших напрямів, що розвивається 
найшвидше в Україні, незважаючи на еконо-
мічні кризи та різні зовнішні та внутрішні пере-
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шкоди. У зв’язку із цим особливої актуальності 
набувають вивчення та дослідження нових 
можливостей бізнес-моделей маркетинго-
вої діяльності з використанням комп’ютерної 
мережі Інтернет. Актуальність даної роботи 
зумовлена, з одного боку, великою зацікавле-
ністю до теми в сучасних умовах, з іншого – її 
недостатньою розробленістю, тому для ефек-
тивного і повноцінного управління Інтернет-
маркетингом потрібно розглянути новітні біз-
нес-моделі і вплив на нього. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичною основою дослідження біз-
нес-моделі у сфері Інтернет-маркетингу (в 
мережі Інтернет) стали праці таких зарубіж-
них та вітчизняних науковців, як: М. Раппа, 
Е.П. Голубков, Л.І. Бушуєва [7], І.В. Бойчук [6], 
С.М. Ілляшенко, Г.П. Ляшенко, В. Холмогоров, 
А. Хартман, Дж. Сифоні.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є обґрун-
тування сутності бізнес-моделей та Інтер-
нет-маркетингу, можливостей застосування 
його новітніх інструментів у маркетинговій 
діяльності компаній у внутрішньому і зовніш-
ньому середовищі та майбутнього розвитку 
на ринку Інтернет-технологій та бізнес-про-
цесів. Для досягнення цілей поставлено такі 
завдання:

– визначити актуальність даної проблеми 
для подальшого її дослідження;

– окреслити теоретичні основи перспек-
тив розвитку Інтернет-маркетингу;

– визначити основні види бізнес-моделей 
у сфері Інтернет-маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Швидкий розвиток Інтернету та його 
застосування у всіх сферах людської діяль-
ності здійснили вплив на формування Інтер-
нет-економіки, яка стрімко розвивається. 

Е.П. Голубков уважає, що Інтернет-еконо-
міка розвивається за такими напрямами, як 
Інтернет-бізнес, Інтернет-комерція, Інтернет-
маркетинг. Аналізуючи ці та аналогічні під-
ходи до визначення Інтернет-економіки, необ-
хідно зазначити, що здебільшого йдеться про 
Інтернет-маркетинг. На думку автора, його 
потрібно розглядати як економічну діяльність, 
яка приносить прибуток або інші вигоди й яка 
здійснюється із застосуванням інструментів і 
технологій Інтернету [1].

В. Холмогоров не приводить єдиної схеми 
взаємозв’язку елементів Інтернет-марке-
тингу, але виділяє такі його компоненти, 
як реклама, public relations, маркетингові 
дослідження в Інтернеті, просування товару 

в мережі Інтернет, позиціонування торгової 
марки на ринку [2].

«Інтернет-економіка як сфера, в якій 
реально здійснюється бізнес, створюється й 
змінюється вартість, здійснюються транзак-
ції і встановлюються відносини типу «один з 
одним», – уважають вчені А. Хартман та Дж. 
Сифоні. Вони стверджують, що ці процеси 
можуть бути пов’язані з аналогічними про-
цесами традиційного ринку, але водночас є 
незалежними від останніх [3].

Будь-який бізнес, яким би специфічним 
він не був, піддається аналізу та системати-
зації. Не є винятком і бізнес, побудований в 
Інтернеті. Бізнес-модель та Інтернет-марке-
тинг – два складника, які не можуть існувати в 
сучасних умовах один без одного. 

Систематизацію Інтернет-бізнесу можна 
поділити на п’ять компонентів:

1. бізнес-модель;
2. побудова роботи відділу маркетингу і 

продажів;
3. організаційна структура;
4. управління фінансовим обліком;
5. стратегія і дисципліна реалізації.
У статті акцентуємо увагу саме на бізнес-

моделі як одному з найважливіших компо-
нентів систематизації бізнесу. Отже, одним із 
важливих чинників успіху в бізнесі є розуміння 
власником фірми (підприємства) бізнес-
моделі своєї компанії. Бізнес-модель – чітке 
логістичне описання того, як функціонує біз-
нес. Окрім того, бізнес-модель – один із голо-
вних складників бізнесу.

Нині в час швидких змін бізнес-моделі є 
найбільш обговорюваним та найменш зрозу-
мілим аспектом Інтернету. В основному розу-
мінні бізнес-модель – це спосіб ведення біз-
несу, за якого компанія може реалізувати свої 
можливості та отримувати прибуток. 

Перші моделі були досить прості. Компа-
нія виробляла товар або сервіс та продавала 
його споживачам. У сучасному Інтернет-мар-
кетингу моделі можуть бути більш заплутано 
сплетеними. 

Інтернет-комерція призводить до появи 
нових видів бізнес-моделей. Це дуже певно. 
Але веб, імовірно, буде також винаходити 
пробні і реальні моделі. Моделі реалізу-
ються різними способами. Крім того, фірма 
може об'єднати кілька різних моделей як 
частину своєї загальної стратегії Інтернет-
бізнесу. 

Найголовніші складники бізнес-моделі: 
1. цільові сегменти клієнтів (на кого орієн-

тується підприємство);
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2. продукція, яку пропонує підприємство 
цільовим сегментам клієнтів; 

3. канали просування (активні прямі про-
дажі у В2В, продажі на заходи, Інтернет-
канали просування і т. д.).

Головне завдання власника бізнесу – про-
думати в комплексі свою бізнес-модель, розу-
міти свої цільові сегменти ринку.

Існує ціла група різних варіантів класифі-
кації онлайнових бізнес-моделей. Але кла-
сифікація, запропонована Майклом Раппа, 
професором Університету Північної Кароліни, 
у статті Business Models On The Web най-
більш прийнятна для сучасності. Дослідник 
акцентує увагу на тому, що класифікацію, яку 
він запропонував, не можна назвати остаточ-
ною, тому що Інтернет постійно еволюціонує 
та змінюється. Автор уважає, що найбільшої 
уваги заслуговують такі моделі:

– посередницька (Brokerage). Організації 
отримують відсоток або гонорар за угоди, най-
частіше в сегментах business-to-business (B2B), 
business-to-consumer (B2C) або consumer-
to-consumer (C2C). Сюди можна віднести не 
тільки всілякі біржі і торгове посередництво, а 
й платіжні системи, які отримують свій відсоток 
від транзакцій;

– рекламна (Advertising). Дохід надхо-
дить від демонстрації реклами або переходів 
користувачів на сайти рекламодавців; функ-
ціонал сайту частіше слугує для залучення 
масової аудиторії або таргетингу реклами;

– інформаційна (Infomediary). Дохід над-
ходить за рахунок продажу інформації про 
аудиторію, продавців і покупців та ін.;

– торгова (Merchant). Безпосередня про-
даж товарів і послуг;

– виробнича (Manufacturer/Direct). Тут 
вигоду отримує виробник товару не за раху-
нок Інтернету як такого, а завдяки скоро-
ченню «відстані» між ним і споживачем його 
продукції;

– партнерська (Affiliate). Знову різновид 
рекламної моделі, де дохід приходить від 
власників сайтів-партнерів, в обмін на що 
приходять покупці (відвідувачі);

– спільнота (Community). Тут назва класу 
моделей характеризує навіть не джерело 
доходу (він може надходити від продажу 
платних послуг, реклами або пожертвувань), 
а середовище, де цей дохід генерується;

– підписка (Subscription). Дохід надходить 
від користувачів, що оформляють підписку на 
певні сервіси;

– за споживанням (Utility). «Антипод» 
моделі підписки, де клієнту також надається 

певний сервіс, але форма оплати базується 
на спожитому трафіку/ отриманій інформації 
або іншому кількісному показнику, але не на 
часі (як у разі з «класичною» підпискою) [4]. 

Крім того, Інтернет-маркетинг – це наука 
та мистецтво збільшення платоспроможної 
аудиторії онлайн. Усі інструменти Інтернет-
маркетингу підпорядковані вирішенню того чи 
іншого завдання:

– залучення відвідувачів на сайт;
– мотивування відвідувачів на вчинення 

певної дії на сайті (конверсія).
Є кілька способів досягнення даних 

цілей: власне цифровий маркетинг, Інтернет-
реклама і контент-маркетинг. Основи Інтер-
нет-маркетингу включають вивчення способів 
взаємодії з користувачем і методів донесення 
до нього необхідної інформації.

Безкоштовна Інтернет-реклама або парт-
нерська програма – обмін банерами між 
сайтами-партнерами для отримання додат-
кової Інтернет-аудиторії і підвищення кон-
версії на сайті.

Контент-маркетинг вирішує завдання 
залучення відвідувача за допомогою надання 
корисної інформації для конкретної цільової 
аудиторії. У контент-маркетинг також входить 
просування контенту в соцмережах (SMM), 
пошукових системах (контентне SEO), email-
розсилках.

Інтернет-маркетинг у цілому виконує важ-
ливі завдання з інформування клієнта про 
продукт, мотивування до здійснення покупки, 
збору та аналізу інформації про цільову 
аудиторію продукту і впливу на поведінку 
своєї цільової аудиторії. Порівняно зі звичай-
ним маркетингом Інтернет-маркетинг можна 
назвати “inbound-маркетингом», оскільки він 
переважно збирає клієнтів на сайт, а не про-
сто декларує рекламні меседжі.

Пошукова оптимізація (SEO) також спира-
ється на дані аналітики, тісно пов'язана з кон-
тентним просуванням і разом із тим вирішує 
технічні завдання для кращого індексування 
сайту пошуковими роботами. 

Комунікація із цільовою аудиторією – най-
важливіший компонент просування, входить 
у базові основи Інтернет-маркетингу. Канали 
комунікації – це передусім соцмережі – Social 
Media Marketing, окрім того, різні форми для 
введення повідомлень на сайті, а також спіл-
кування з користувачем по електронній пошті – 
email-розсилки та відповіді на питання клієнтів. 

У 2017–2018 рр. у розуміння бізнес-моде-
лей увірвалася нова й розповсюджена в Інтер-
нет-маркетингу бізнес-модель «дропшипінг». 
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Дропшипінг (від англійського drop shipping – 
пряма поставка) – продаж товару, коли посе-
редник спочатку знаходить клієнта (покупця), 
отримує від нього замовлення на конкрет-
ний товар та передоплату. Далі посередник 
лише переоформляє замовлення покупця на 
сайті продавця і платить від свого імені, вка-
зуючи покупця як одержувача. У цьому разі 
робота посередника полягає у перекладенні 
контенту, оформленні (ручному або авто-
матичному) замовлення, прийомі платежу і 
здійсненні виплат продавцю. Товари фізично 
знаходяться у виробників і дилерів, але 
доставляються покупцеві від імені продавця. 
Україна є однією з тих країн, де така модель 
торгівлі швидко набирає обертів.

А.В. Тирінов вважає дропшипінг послугою, 
яка є результатом розвитку маркетингових 
способів просування товару. Прямі поставки 
мають як переваги, так і недоліки як для 
виробництва, так для виробника, оптового 
продавця, покупця, а також самого дропши-
пера [5].

Основа даної моделі – співпраця між 
постачальником товару та його продавцем із 
метою заробити гроші. Весь процес взаємодії 
зводиться до доволі простої схеми, що скла-
дається з декількох кроків (рис. 1):

– укладення договору з постачальником;
– створення сайту Інтернет-магазину, 

наповнення його товарами, відстеження акту-
альності ціни та залишків;

– залучення покупців;
– передання отриманих через сайт замов-

лень цього ж постачальника одним з обумов-
лених заздалегідь способів;

– відправка товару з боку постачальника 
покупцю, який зробив замовлення.

Дана модель не є теоретичною сходин-
кою в маркетингу, а досить активно застосо-
вується в практиці Інтернет-маркетингу й є 
складником певних Інтернет-магазинів.

Дропшипінг – це хороший вибір для тих 
власників Інтернет-магазинів, які хочуть 
проаналізувати нову нішу або ж розширити 
наявний товарний асортимент без суттєвих 
вкладень. У такому разі робота за такою 
моделлю, як дропшипінг, може стати чудовим 
способом ефективного вирішення поставле-
них завдань.

Висновки з цього дослідження. Інтернет-
маркетинг потрібно розглядати як новий вид 
маркетингу, який передбачає застосування 
традиційних та інноваційних інструментів і 
технологій у мережі Інтернет для визначення 
й задоволення потреб та запитів спожива-
чів (покупців) шляхом обміну для отримання 
товаровиробником (продавцем) прибутку чи 
інших вигід.

Бізнес-моделі стали найважливішим аспек-
том у веденні бізнесу. У майбутньому бізнес-
модель саме у сфері Інтернет-маркетингу 
буде впроваджена як форма інтелектуальної 
власності, яку можна захистити патентом. Біз-
нес-моделі (бізнес-методи) все більше потра-
плятимуть до сфери патентного права. 

Отже, бізнес-модель та Інтернет-марке-
тинг – два складника, які доповнюють один 
одного і не можуть існувати розмежовано в 
сучасному ритмі впровадження новітніх тех-
нологій, принципів, нововведень та швидкості 
змін ведення бізнесу.

Рис. 1.
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У статті розкрито основні тенденції формування та використання ресурсного потенціалу галузі сільського 
господарства на прикладі підприємств Полтавської області. За допомогою кореляційно-регресійного методу ви-
явлено вплив рівня забезпеченості ресурсами на рівень економічної ефективності досліджуваних підприємств.
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ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье раскрыты основные тенденции формирования и использования ресурсного потенциала отрасли 
сельского хозяйства на примере предприятий Полтавской области. С помощью корреляционно-регрессион-
ного метода выявлено влияние уровня обеспеченности ресурсами на уровень экономической эффективно-
сти исследуемых предприятий.
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Pohrebniak L.P. ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USE OF THE RESOURCE POTENTIAL IN THE 
AGRICULTURAL ENTERPRISES

The article shows the principal trends of formation and use of the resource potential of the agricultural sector 
through the example of the enterprises in Poltava Region. Using the correlation-regression method, we revealed the 
impact of resource endowment level on the economic efficiency level of the enterprises under study.

Keywords: resource potential, labor productivity, fund security, capital productivity, profitability, analytical group-
ings, correlation-regression analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сталий розвиток аграрного сектору 
визначається передусім наявністю відповід-
них видів ресурсів та здатністю ефективно їх 
використовувати. Ресурсний потенціал галузі 
сільського господарства є головною умовою 
продовольчої безпеки країни та зростання 
конкурентоспроможності вітчизняної продук-
ції на світовому ринку. У процесі виробни-
цтва сільськогосподарської продукції беруть 
участь земельні, трудові, матеріальні, нема-
теріальні, фінансові та інші виді ресурсів. При 
цьому внаслідок обмеженості окремих видів 
ресурсів на аграрних підприємствах має місце 
ускладнення процесу виробництва. Сьогодні 
виникає необхідність оцінки рівня забезпе-
чення ресурсами та його вплив на економічну 
ефективність сільськогосподарського вироб-
ництва як із боку керівників і власників підпри-
ємств, так і з боку представників відповідних 
органів державної влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам забезпечення виробничими ресур-
сами підприємств сільського господарства та 
методиці проведення аналізу їх ефективного 
використання присвячено праці вітчизняних 
учених-економістів: М. Герасимчука, Н. Крас-
нокутської, Й. Петровича, П. Поповича та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – оцінка рівня ефек-
тивності використання ресурсів сільськогоспо-
дарських підприємств та впливу рівня забезпе-
ченості окремими видами ресурсів на кінцеву 
ефективність господарювання у галузі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. у процесі оцінки нами було опрацьо-
вано дані про діяльність окремих сільськогос-
подарських підприємств Полтавської області 
протягом 2013–2017 рр., які знаходяться в одній 
природно-кліматичній зоні серед яких: Березо-
точська філія державного підприємства «Укрлік-
трави»; державне підприємство «Дослідне гос-
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Таблиця 1
Динаміка показників використання земельних ресурсів  

у досліджуваних підприємствах Полтавської області, 2013–2017 рр.

Показники №п
Роки 2017 р.

до 2013 р. 
(+;-)2013 2014 2015 2016 2017

Припадає ріллі на одного 
середньооблікового 
працівника, га

1 19,56 20,1 18,6 18,4 24,0 4,4
2 4,8 25,0 24,2 24,5 25,5 20,7
3 31,5 27,0 34,0 32,5 27,2 -4,3
4 12,5 13,8 13,7 14,5 14,3 1,8
5 17,9 18,6 17,2 17,3 16,9 -1,0

Розораність площі 
сільськогосподарських 
угідь, %

1 79,6 79,5 79,5 81,0 81,0 1,4
2 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 0,0
3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
4 99,3 99,3 99,3 99,3 99,8 0,5
5 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 0,0

Одержано на 100 га 
сільськогосподарських 
угідь, тис. грн:
валової продукції

1 403,8 507,0 600,2 444,8 571,3 167,5
2 438,8 420,1 482,2 511,4 423,2 -15,6
3 850,6 896,3 965,3 1235,7 - х
4 685,0 624,0 581,0 738,0 737,0 52,0
5 880,1 807,8 1021,2 968,1 848,1 -32,0

товарної продукції

1 274,0 446,2 667,7 711,0 863,5 589,5
2 380,7 413,4 581,2 834,0 1006 625,3
3 1285 994,5 3217 3663 3612,6 2327,6
4 626,6 818,4 1121 1640 1796 1169,4
5 759,1 1032,5 1603,0 2108,2 2319,9 1560,8

прибутку

1 8,84 70,1 51,7 91,3 137,5 128,7
2 15,6 22,7 28,4 33,5 19,8 4,2
3 155,0 156,7 1031 1285 706,8 551,8
4 17,6 29,5 72,9 42,4 45,5 27,9
5 80,2 103,7 652,0 589,4 337,6 257,4

1. ДП «Укрліктрави». 2. ДП «ДГ імені 9 Січня». 3. СТОВ «Мусіївське». 4. ДП «ДГ «Степне»;  
5. ПП імені Калашника.

Джерело: розраховано автором за даними річ

подарство імені 9 Січня» Інституту свинарства і 
агропромислового виробництва НААН України; 
сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю «Мусіївське»; державне під-
приємство «Дослідне господарство «Степне» 
Полтавської державної сільськогосподарської 
дослідної станції імені М.І. Вавилова Інсти-
туту свинарства; приватне підприємство імені 
Калашника. Ці підприємства є типовими підпри-
ємствами Полтавської області.

Як видно з даних табл. 1, у досліджуваних 
підприємствах рівень забезпеченості праців-
ників земельними ресурсами (припадає ріллі 
на одного працюючого) протягом досліджу-
ваного періоду коливався від 12,5 до 34,0 га. 
Також простежується тенденція до зростання 
виробництва як валової, так і товарної продук-
ції залежно від зростання забезпеченості пра-

цівників земельними угіддями. У табл. 2 наве-
дено результати групування досліджуваної 
сукупності за рівнем забезпеченості праців-
ників земельними ресурсами.

Як видно з результатів аналітичного групу-
вання, найвищі результати господарсько-еко-
номічної діяльності спостерігаються в групі ІІІ, 
для якої характерний високий рівень забезпе-
ченості працівників земельними ресурсами. 
Порівняно з показниками підприємств групи 
І із підвищенням площі розораних сільсько-
господарських угідь з 14,7 до 28,6 га в серед-
ньому величина прибутку (в розрахунку на 
100 га сільськогосподарських угідь) зросла із 
171,1 до 386,2 тис. грн. в середньому.

Не менш важливим складником ресурс-
ного потенціалу сільськогосподарських під-
приємств є робоча сила. Від того, наскільки 
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Таблиця 2
Групування даних досліджуваних підприємств  

за рівнем забезпеченості земельними ресурсами

Показники
Групи за рівнем площі ріллі, яка 

припадає на одного працюючого, га
І – 12,5-17,2 ІІ – 17,3-24,2 ІІІ – 24,3-42,0

Кількість об’єктів спостереження 7 9 7
Припадає ріллі на одного середньооблікового 
працівника, га 14,7 19,9 28,6

Одержано на 100 га сільськогосподарських 
угідь, тис. грн: валової продукції 1417,8 827,0 1630,4

товарної продукції 747,8 629,5 757,5
Прибутку 171,1 129,0 386,2

Джерело: розраховано автором

повно забезпечені аграрні підприємства пра-
цівниками відповідної кваліфікації, залежить 
ефективність використання всіх інших видів 
ресурсів. Як видно з даних табл. 3, для дослі-
джуваних підприємств характерне незначне 
скорочення чисельності працюючих. Однак 
ця тенденція не завжди є однозначно негатив-
ною, оскільки для розвинутих країн в останні 
десятиліття притаманне саме скорочення 
чисельності працюючих за одночасного збіль-
шення рівня їх забезпеченості іншими видами 
ресурсів та зростання продуктивності праці. 

Для оцінки впливу забезпеченості трудо-
вими ресурсами на ефективність їх викорис-

тання було застосовано групування відповід-
них показників досліджуваних підприємств у 
період 2013–2017 рр. за рівнем середньооблі-
кової чисельності працюючих (табл. 4). 

Результати групування за рівнем чисель-
ності працюючих також свідчать про наяв-
ність прямої залежності між рівнем забез-
печеності трудовими ресурсами та рівнем 
ефективності їх використання. Так, на 
об’єктах спостереження у групі ІІІ (із серед-
ньою кількістю працюючих 367 осіб) спосте-
рігається найвищий рівень продуктивності 
праці, тоді як для підприємств І групи харак-
терні найнижчий рівень продуктивності праці 

Таблиця 3
Динаміка показників використання трудових ресурсів  

у досліджуваних аграрних підприємствах Полтавської області, 2013–2017 рр.

Показники №
п

Роки 2017 р. до 
2013 р. (+;-)2013 2014 2015 2016 2017

Середньорічна чисельність 
працівників, осіб

1 114 111 120 121 93 -21
2 366 350 382 376 359 -7
3 340 381 350 357 366 26
4 269 267 275 260 256 -13
5 270 261 265 268 258 -12

Середньомісячна заробітна 
плата на 1 працівника, грн.

1 1833 2395 2740 3063 4379 2546
2 2179 2238 2752 3317 4499 2320
3 2774 2436 3784 4538 6714 3940
4 2042 2302 2584 3833 5105 3063
5 2067 2263 3912 6042 6814 4747

Продуктивність праці на 
1 працівника, грн. 

1 99298 128054 140233 101165 169054 69756
2 116529 107797 119832 128429 111004 -5525
3 248244 241879 283857 345028 - х
4 91820 94816 108392 123996 105922 14102
5 157650 149996 183897 174571 159455 1805

1. ДП «Укрліктрави». 2. ДП «ДГ імені 9 Січня». 3. СТОВ «Мусіївське». 4. ДП «ДГ «Степне».  
5. ПП імені Калашника.

Джерело: розраховано автором за даними річної звітності
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Таблиця 4
Групування досліджуваних підприємств  

за рівнем забезпеченості трудовими ресурсами

Показники
Групи за рівнем середньоспискової 

чисельності працівників, га
І – 93-259 ІІ – 260-350 ІІІ – 351-382

Кількість об’єктів спостереження 7 10 7
Середньорічна чисельність працівників, осіб 153 283 367
Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника, грн. 3761,3 3005,7 3357,9
Продуктивність праці на 1 працівника, грн. 129025,9 144117,9 192365,4

Джерело: розраховано автором

та найвищій рівень її оплати серед досліджу-
ваної сукупності.

Останнім складником «класичної» тріади 
чинників виробництва є капітал. У конкретних 
умовах сільськогосподарського виробництва 
цим складником виступають основні фонди 
підприємств та їх співвідношення з іншими 
ресурсами. Як видно з даних, що наведені в 
табл. 5, у цілому для досліджуваних підпри-
ємств характерне зростання рівня середньо-
річної вартості основних засобів і показників 
фондоозброєності та фондозабезпеченості.

Дані групування об’єктів досліджуваної 
сукупності за рівнем середньорічної вартості 
основних фондів (табл. 6) свідчать, що збіль-
шення вартості основних фондів також при-
зводить до підвищення рівня основних показ-
ників виробничої та економічної ефективності 
досліджуваних підприємств.

Проте використання методу аналітичних 
групувань дає змогу виявити лише характер 
залежності між зміною рівня забезпеченості 
одним із видів ресурсів та показниками ефек-
тивності сільськогосподарської підприємств. 
Для визначення кількісних параметрів низки 
показників ресурсозабезпеченості на рівень 
ефективності фінансово-господарської діяль-
ності підприємств ми використали метод 
кореляційно-регресійного аналізу. 

Для аналізу ступеня впливу окремих чин-
ників виробництва на рівень ефективності 
фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств галузі сільського господарства в роботі 
було досліджено сукупність показників фінан-
сово-господарської діяльності 24 сільськогос-
подарських підприємств Полтавської області 
в період 2012–2016 рр. (статистична сукуп-
ність становить, таким чином, 100 одиниць 
спостереження). 

Як результативний (залежний) показник ми 
використали показник чистої рентабельності – 
відношення суми чистого прибутку до сукупного 
обсягу витрат. На нашу думку, цей показник 

найбільш повно характеризує рівень загальної 
ефективності суб’єкта господарювання.

Факторними (незалежними) показниками 
ми вибрали такі, що характеризують рівень 
забезпеченості підприємств основними 
видами ресурсів: земельними, трудовими та 
матеріальними.

Отже, спробуємо визначити вплив цих чин-
ників на рівень чистої рентабельності (збит-
ковості). До них, на нашу думку, належать: 
середньорічна вартість основних засобів та 
оборотних активів, тис. грн.; оцінка сільсько-
господарських земель, тис. грн.; середньо-
річна чисельність працюючих, осіб.

У трифакторну модель рівня чистої рен-
табельності (збитковості) капіталу включено 
такі чинники:

х1 – середньорічна вартість основних засо-
бів та оборотних активів, тис. грн.; 

х2 – вартість грошової оцінки сільськогос-
подарських земель, тис. грн.; 

х3 – середньорічна чисельність працюю-
чих, осіб.

Під час обчислення рівняння регресії за 
основу моделі було вибрано логарифмічну 
криву як таку, що найбільш повно відповідає 
характеру розвитку досліджуваних процесів.

Одержане рівняння зв’язку має аналітич-
ний вигляд:
У = 21,41 + ln17,242х1 + ln5,245х2 – ln20,221х3. 

Значення коефіцієнта кореляції (0,58834254) 
свідчить про достатньо високий ступінь взаємо-
зв’язку між результативною і факторними 
ознаками. Значення коефіцієнта детермінації 
(0,346146944) перевищує критичне для даної 
сукупності (0,078) і свідчить про те, що варіація 
результативного показника на 34,6% зумовлена 
впливом цих факторних показників. Значення 
t-крітерію (17,326) істотно перевищує критичне 
для цієї сукупності (3,91), що підтверджує надій-
ність цієї моделі. Значення критерію значущості 
(p-level) для цієї моделі значно нижче 0,05, що 
підтверджує надійність моделі.
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Таблиця 5
Динаміка показників забезпечення та використання основних засобів  

у досліджуваних аграрних підприємствах Полтавської області, 2013–2017 рр.

Показники №
п

Роки 2017 р. у % 
до 2013 р.2013 2014 2015 2016 2017

Середньорічна вартість 
основних фондів, грн.

1 7358 10925 11536 12116 12477 5119
2 29572 29661 30088 31104 35745 6173
3 56105 32728 39031 48752 68567 12462
4 20408 20796 21949 23461 27274 6866
5 31877 35748 41674 58687 55346 23469

Фондозабезпеченість,  
тис. грн./га

1 2,5 3,8 4,1 4,4 4,5 2
2 4,2 4,2 4,1 4,2 5,0 0,8
3 5,7 3,2 3,8 4,9 6,9 1,2
4 6,1 6,6 8,5 7,0 8,2 2,1
5 7,0 7,9 9,1 13,0 12,2 5,2

Фондоозброєність,  
тис. грн./особу

1 64,5 98,4 96,1 100,1 134,2 69,7
2 106,3 107,5 99,3 82,7 99,6 -6,7
3 178,1 85,9 128,8 158,8 187,3 9,2
4 75,9 77,9 89,6 102,0 118,5 42,6
5 126 146 165 233 229 103

Фондовіддача, грн.

1 1,54 1,30 1,46 1,01 1,26 -0,28
2 1,1 1,0 0,9 0,88 1,2 0,1
3 1,50 2,82 2,55 2,53 - х
4 1,1 0,82 0,83 0,82 0,89 -0,21
5 0,80 0,97 0,90 1,33 1,43 0,63

Одержано на 100 грн. вартості 
основних фондів, грн.:
товарної продукції

1 104,4 114,5 162,3 161,5 190,5 86,1
2 91,2 98,7 136,8 189,9 207,8 116,6
3 227,2 312,5 848,3 748,9 525,2 298
4 102,7 131,8 171,1 232,5 217,7 115
5 108 131 175 163 191 83

прибутку

1 3,9 18,0 12,6 20,8 30,3 26,4
2 3,7 5,4 6,7 7,6 4,1 0,4
3 27,4 49,2 271,9 262,8 102,8 75,4
4 2,88 4,7 11,1 6,0 5,52 2,64
5 11,5 13,2 71,3 45,6 27,8 16,3

1. ДП «Укрліктрави». 2. ДП «ДГ імені 9 Січня». 3. СТОВ «Мусіївське». 4. ДП «ДГ «Степне».  
5. ПП імені Калашника.

Джерело: розраховано автором за даними річної звітності

Параметри кореляційно-регресійної моделі 
свідчать про те, що серед досліджуваних чин-
ників зростання чисельності працюючих може 
негативно позначитися на зростанні рівня рен-
табельності: за збільшення обсягів персоналу на 
одного працюючого в середньому за досліджува-
ною сукупністю рівень рентабельності знизиться 
на 3,0 в. п. При цьому зростання середньорічної 
вартості основних засобів та оборотних активів і 
сільськогосподарських угідь у вартісному виразі 
призводить до зростання рівня рентабельності 
на 2,8 та 1,7 в. п. відповідно.

Висновки з цього дослідження. Для 
галузі сільського господарства ступінь забез-

печення земельними, трудовими та мате-
ріальними ресурсами має велике значення 
для ефективного функціонування. Харак-
тер взаємозв’язку між обсягом ресурсів та 
кінцевими результатами діяльності підпри-
ємств має велике значення для процесів, 
пов’язаних з управлінням та плануванням 
діяльності. Досліджені показники діяльності 
підприємств Полтавської області із вико-
ристанням кореляційно-регресійного ана-
лізу дали змогу виявити характер та ступінь 
впливу на ефективність рівня забезпеченості 
основними видами ресурсів, при цьому слід 
відзначити виявлену тенденцію щодо нега-
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Таблиця 6
Групування досліджуваних підприємств за рівнем забезпеченості основними фондами

Показники
Групи за рівнем середньорічної вартості 

основних фондів, тис. грн.
І – 7350-21000 ІІ – 21001-35740 ІІІ – 35740-55690 

Кількість об’єктів спостереження 7 10 7
Середньорічна вартість основних 
фондів, тис. грн. 13659,4 29345,9 47906,1

Фондозабезпеченість, тис. грн./га 4,6 5,6 8,1
Фондоозброєність, тис. грн./особу 92,4 101,7 177,0
Фондовіддача, грн. 1,2 1,1 1,6
Одержано на 100 грн. вартості осно-
вних фондів товарної продукції, грн. 138,2 176,6 354,9

Прибутку, грн. 13,3 11,1 102,9
Джерело: розраховано автором

Таблиця 7
Машинограма кореляційно-регресійного аналізу  

впливу чинників на величину рентабельності (збитковості)

N=100

Regression Summary for Dependent Variable: Рентабельність (збитковість), % 
(Аграрні підприємства Полтавської області.sta)
R=,58834254 R?=,346146944 Adjusted R?=,34255875
F(3,91)=17,326 p<,00000 Std.Error of estimate: 26,129

Beta Std. Err.  
of Beta B Std. Err. of B t(40) p-level

Intersept 21,413 23,59060 -4,29286 0,000044
LOGV2 0,395328 0,157546 17,242 4,44615 2,50928 0,013867
LOGV3 0,625114 0,149991 5,245 3,79957 4,16766 0,000070
LOGV5 -0,810137 0,137296 -20,221 4,29121 -5,90067 0,000000

тивного впливу збільшення кількісного показ-
ника ресурсу праці на кінцевий результат 
діяльності господарюючого суб’єкта. Отри-
мані результати слід використовувати як у 

процесі стратегічного планування діяльності 
керівниками сільськогосподарських підпри-
ємств, так і державними органами, які займа-
ються регулюванням галузі. 

 
Рис. 1. Теоретичний та фактичний розподіл результативної ознаки 

(рівня рентабельності) 
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У статті розкрито доцільність проведення комплексного дослідження ринку оренди одягу, взуття та аксесу-
арів. Обґрунтовано необхідність застосування передового досвіду країн світу для розвитку зазначеного виду 
діяльності в Україні з урахуванням наявних національних, географічних, економічних та соціальних чинників. 
Доведено ефективність використання підходів класичного та цифрового маркетингу для залучення клієнтів у 
сфері оренди одягу, взуття та аксесуарів. Наведено основні інструменти цифрового маркетингу, які доцільно 
використовувати компаніям в Україні. Науково обґрунтовано, що зазначений підхід має велике значення для 
розвитку національного ринку оренди одягу, взуття та аксесуарів і сприятиме зростанню рівня конкуренто-
спроможності економічної системи України.

Ключові слова: маркетингова стратегія, Інтернет, оренда, ринок одягу, взуття та аксесуарів, цільова ау-
диторія.

Пономаренко И.В., Буяло А.Б. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
КОМПАНИИ НА РЫНКЕ АРЕНДЫ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ В УКРАИНЕ

В статье раскрыта целесообразность проведения комплексного исследования рынка аренды одежды, 
обуви и аксессуаров. Обоснована необходимость применения передового опыта стран мира для развития 
данного вида деятельности в Украине с учетом имеющихся национальных, географических, экономических 
и социальных факторов. Доказана эффективность использования подходов классического и цифрового мар-
кетинга для привлечения клиентов в сфере аренды одежды, обуви и аксессуаров. Приведены основные 
инструменты цифрового маркетинга, которые целесообразно использовать компаниям в Украине. Научно 
обосновано, что указанный подход имеет большое значение для развития национального рынка аренды 
одежды, обуви и аксессуаров и будет способствовать росту уровня конкурентоспособности экономической 
системы Украины.

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, Интернет, аренда, рынок одежды, обуви и аксессуаров, це-
левая аудитория.

Ponomarenko I.V., Buialo A.B. FEATURES OF THE COMPANY MARKETING STRATEGY CONSTRUCTION IN 
THE MARKET OF CLOTHING, FOOTWEAR AND ACCESSORIES RETAIL IN UKRAINE

The article deals with the feasibility of conducting a comprehensive study of the rental market for clothing, foot-
wear and accessories. The necessity of applying the best practices of the world countries for the development of this 
activity in Ukraine, taking into account the existing national, geographical, economic and social factors, is grounded. 
The effectiveness of classical and digital marketing approaches use for attracting customers in the sphere of renting 
clothes, footwear and accessories is proved. The main tools of digital marketing, which are appropriate for com-
panies in Ukraine, are given. It is scientifically grounded that this approach is important for the development of the 
national market for the rental of clothing, footwear and accessories and will contribute to the growth of the level of 
competitiveness of Ukraine’s economic system.

Keywords: marketing strategy, Internet, lease, market of clothing, shoes and accessories, target audience.

Постaновкa проблеми у зaгaльному 
вигляді. Сучасне функціонування глобаль-
ного економічного середовища характеризу-
ється інтенсивним розвитком сфери послуг. 
Еволюція поглядів споживачів призводить 
до збільшення питомої ваги сфери надання 

послуг в економіках більшості країн світу. 
Зростання попиту на певні види послуг та 
розширення їх асортименту пов’язано з 
наявною споживчою системою, яка набула 
глобального масштабу, та призводить до 
формування певної моделі поведінки цільо-
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вої аудиторії. Важливу роль у зазначених 
умовах відіграє маркетинг, виступаючи діє-
вим інструментом побудови комунікацій між 
споживачами та різноманітними компаніями, 
які надають послуги. У населення на постій-
ній основі формується психологічна потреба 
в отриманні певного набору послуг, асорти-
мент яких із кожним роком зростає. У сучас-
них умовах у США та країнах ЄС значного роз-
повсюдження набули послуги прокату одягу, 
взяття та різноманітних аксесуарів у різних 
цінових категоріях. В Україні окреслений вид 
діяльності лише розвивається, проте є зна-
чний потенціал для зростання ринку оренди 
цих продуктів. Виявлені тенденції перед-
бачають проведення комплексного аналізу 
щодо формування ефективних маркетин-
гових стратегій функціонування компаній 
на українському ринку оренди одягу, взуття 
та аксесуарів. Отримані результати сприя-
тимуть розвитку національної економічної 
системи та посиленню конкурентоспромож-
ності вітчизняних компаній на національному 
ринку. зростанню задоволення потреб цільо-
вої аудиторії в Україні.

Aнaліз остaнніх досліджень і публікaцій. 
Теоретико-методологічні та практичні аспекти 
дослідження маркетингу послуг знайшли відо-
браження в роботах вітчизняних науковців: 
М.В. Вачевського, М.Я. Матвіїва, О.В. Пащук, 
Л.Ф. Романенко, В.Г. Скотного, Л.В. Ткаченко, 
О.М. Шканової. Незвaжaючи нa широкий 
спектр наукових праць, існує потреба в дослі-
дженні особливостей реалізації маркетинго-
вих стратегій в окремих видах економічної 
діяльності. Активний розвиток сфери послуг в 
Україні передбачає проведення комплексного 
дослідження ринку оренди одягу, взуття та 
аксесуарів й особливостей реалізації марке-
тингових стратегій компаніями за допомогою 
використання інструментів традиційного та 
цифрового маркетингу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Виходячи з особливос-
тей розвитку сучасного ринку послуг в Укра-
їні, на якому спостерігається зміна поведінки 
користувачів та поява попиту на оренду одягу, 
взуття та аксесуарів, виникає необхідність у 
вивченні особливостей розроблення ефек-
тивних маркетингових стратегій для компаній, 
що здійснюють підприємницьку діяльність у 
зазначеній сфері.

Формулювaння цілей стaтті (постaновкa 
зaвдaння). Метою статті є проведення комп-
лексного аналізу особливостей функціону-
вання ринку оренди одягу, взуття та аксесуарів 

для розроблення ефективних маркетингових 
стратегій функціонування компанії в Україні. 
Вивчення специфіки функціонування зазначе-
ного ринку та ключових характеристик осно-
вних груп клієнтів дає можливість визначити 
ефективні маркетингові канали налагодження 
комунікацій із цільовою аудиторією, які можуть 
бути використані для оптимізації діяльності 
вітчизняних компаній у сфері оренди дослі-
джуваних товарів.

Виклaд основного мaтеріaлу дослі-
дження. Трансформація національної еконо-
мічної системи призводить до зміни споживчої 
поведінки населення України та домінування 
трендів, що притаманні глобальному серед-
овищу. Формування нової системи цінностей 
у населення призводить до активізації вико-
ристання традиційних видів послуг та посту-
пового зростання популярності нетипових 
для країни сервісів передусім серед громадян 
молодших вікових груп. Аналіз ринку показує, 
що певні категорії населення, насамперед 
молодь, орендують одяг, взуття та аксесу-
ари для фотосесій із подальшим розміщен-
ням власних світлин у соціальних мережах 
(Facebook, Instagram, Pinterest тощо) [1; 2]. 
Деякі клієнти користуються послугами оренди 
для покращення власного вигляду під час 
побачень. Поряд із цим в Україні відзнача-
ється попит на прокат одягу, взуття та супут-
ніх аксесуарів для більш традиційних подій: 
весілля, випускних, карнавалів та ін.

Серед компаній, які займаються послугами 
здачі в оренду, також спостерігаються відмін-
ності, що пояснюється асортиментом та ціною 
одягу, взуття та аксесуарів. У сучасних умовах 
оренда недорогого одягу практикується низ-
кою компаній, у тому числі й фотостудіями, які 
за додаткову плату дають можливість вико-
ристовувати орендований одяг поза межами 
студій. Значним попитом користується оренда 
мантій для проведення випусків бакалаврів 
та магістрів ВНЗ, проте зазначена послуга 
має чітку сезонність. Поряд із цим на ринку 
оренди брендових та дизайнерських суконь в 
Україні спостерігається незначна конкуренція, 
що пояснюється специфікою споживчої пове-
дінки громадян, низьким рівнем купівельної 
спроможності населення, диференціацією 
у розвитку різних регіонів України та розмі-
ром оплати праці (особливе місце посідають 
м. Київ і регіональні центри: Львів, Дніпро, 
Харків та Одеса). Сьогодні ключовими грав-
цями на зазначеному ринку є RentABrand, 
Ohmylook, DressBox, які переважно здійсню-
ють свою діяльність у Києві [3; 4].
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Для забезпечення ефективного функці-
онування компанії з оренди одягу, взуття та 
аксесуарів у будь-якому ціновому сегменті 
потрібно забезпечити виконання таких умов:

– Наявність достатнього обсягу грошових 
ресурсів. У економ- та середньому цінових 
сегментах собівартість одягу, взуття та аксе-
суарів є доволі прийнятною і може становити 
від декількох сотень до декількох тисяч гри-
вень. Проте їх велика кількість вимагає зна-
чних обсягів інвестицій – від 50 тис. грн. та 
більше. У випадку з брендовим одягом необ-
хідно враховувати асортимент продукції та 
цільову групу клієнтів, оскільки деякі сукні 
коштують більше 100 тис. грн. За умови здачі 
в оренду аксесуарів із дорогоцінних металів 
інвестиції в компанію значно зростають.

– Широкий асортимент продуктів для 
оренди та достатня їх кількість. Для стабіль-
ного розвитку компанії та постійного попиту 
на її продукцію на первинному етапі функ-
ціонування необхідно мати в наявності не 
менше 60 суконь. У подальшому необхідно 
збільшувати кількість одягу, взуття та аксесу-
арів. Слід зазначити, що компанія може спе-
ціалізуватися лише на оренді суконь, жіночих 
чи чоловічих аксесуарів тощо, проте потрібно 
досліджувати модні тренди та згідно з тенден-
ціями оновлювати асортимент пропонованої 
орендної продукції. У деяких випадках компа-
нія повинна забезпечити певну кількість набо-
рів одягу: мантії для випускників, концертні чи 
маскарадні костюми тощо. У наявності повинні 
бути всі розміри одягу, оскільки відзначається 
попит на послуги від різних категорій клієнтів.

– Якісне обслуговування орендної про-
дукції. Специфіка оренди одягу та взуття 
передбачає проведення певних гігієнічних 
процедур після повернення продукції клієн-
том: прання та прасування одягу, чищення 
взуття тощо. Забезпечення бездоганного 
зовнішнього вигляду є запорукою попиту на 
зазначений орендований продукт. Поряд із 
цим приділення достатньої уваги питанням 
догляду за продукцією позитивно впливає на 
імідж компанії на ринку оренди одягу, взуття 
та аксесуарів.

– Забезпечення ефективної маркетин-
гової стратегії компанії. Для забезпечення 
попиту на послуги компанії необхідно побу-
дувати ефективну маркетингову стратегію. 
Враховуючи специфіку ринку оренди одягу, 
взуття та аксесуарів, необхідно використати 
інструменти офлайн- та онлайн-маркетингу 
для налагодження комунікацій із цільовою 
аудиторією.

Для оптимізації функціонування компа-
нії на ринку оренди одягу, взуття та аксесу-
арів необхідно скористатися комплексною 
класифікацією, яка дасть змогу визначити 
нішу її діяльності та цільову аудиторію. На 
рис. 1 представлено класифікацію продуктів, 
які можуть давати компанії в оренду. Резуль-
тати, які були отримані в результаті комплек-
сного аналізу класифікації та реалізовані у 
практичній діяльності компанії, також повинні 
знайти відображення в маркетинговій страте-
гії. Компанії необхідно надавати комплексну 
інформацію про перелік продуктів, що мають 
можливість отримати в оренду клієнти.

Сучасне конкурентне середовище перед-
бачає наявність у компанії власного сайту, 
який виступає необхідним елементом біз-
нес-середовища та важливим інструментом 
комунікацій із користувачами в мережі Інтер-
нет. Разом з оформленням сторінки компанії 
необхідно наповнити її відповідним тематич-
ним контентом, що дає можливість цільовій 
аудиторії отримати вичерпну інформацію 
про наявні послуги. Компанії, які працюють 
у сфері оренди одягу, взуття та аксесуа-
рів, повинні розміщувати на власних веб-
ресурсах високоякісні світлини з детальним 
описом продуктів, які вони здають в оренду. 
Виходячи із сучасних трендів, значною пере-
вагою буде розміщення фотографій 3D моде-
лей у наявному одязі, які відвідувач сайту 
має можливість розглянути, повертаючи 
об’єкт на 3600. Відеопрезентації та відеоо-
гляди також позитивно сприймаються корис-
тувачами за умови їх інформативності та 
цікавої подачі відеосюжету.

Для окремих видів послуг оренди компанії 
доцільно створити Landing Pages. За умови 
використання науково обґрунтованих підхо-
дів сторінка-візитка дає можливість залучити 
додаткових клієнтів. Наприклад, Landing Page 
для брендових та авторських суконь може 
позиціонувати послугу оренди як унікальну 
пропозицію лише для статусних клієнтів. 

Оптимальним інструментом, який дає 
змогу отримати високий рівень конверсії за 
економічно доцільного обсягу вкладених гро-
шових коштів, є реклама послуг у соціаль-
них мережах. Ураховуючи специфіку послуги 
оренди одягу, взуття та аксесуарів, необхідно 
створити спільноти у Facebook, Twitter та 
Pinterest, доцільно створити канал у YouTube, 
наповнюючи його відповідним тематичним 
контентом.

Email-маркетинг доцільно використову-
вати у поєднанні з наведеними вище інстру-



337

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ментами цифрового маркетингу. На першому 
етапі необхідно визначити та реалізувати 
механізм отримання персональних даних 
від потенційних клієнтів (електронна пошта, 
мобільний телефон, координати профілю у 
соціальних мережах). Здебільшого цільовій 
аудиторії пропонується отримати корисну 
інформацію в обмін на надання контактних 
даних. За умови отримання електронної 
пошти від потенційних клієнтів компанія має 
можливість реалізувати комплекс заходів 
щодо їх залучення до послуг оренди одягу, 
взуття та аксесуарів. Маркетинговому від-
ділу необхідно чітко сегментувати потенцій-
них клієнтів за соціально-демографічними 
характеристиками для подачі через електро-
нну пошту лише тематичного контенту, який 
буде цікавий потенційним споживачам послуг. 

Зазначений факт у сучасних умовах має 
велике значення, оскільки значна кількість 
листів цільовою аудиторіє сприймається як 
спам, що для компанії може негативно впли-
нути на побудову комунікацій із потенційними 
клієнтами [5].

За умови отримання номеру мобільного 
телефону від потенційних клієнтів доцільно 
створити воронку продажів, скориставшись 
месенджерами (Viber, WhatsApp тощо). Для 
певних категорій споживачів сучасні канали 
спілкування через мобільні пристрої є не 
тільки прийнятними, а й бажаними інструмен-
тами комунікації.

До компаній, які надають послуги з оренди 
брендових та дизайнерських суконь, зде-
більшого звертаються клієнти з високим 
рівнем доходу. Для підвищення статусності 

Рис. 1. Класифікація продуктів на ринку оренди товарів,  
взуття та аксесуарів [3; 4]
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послуг компаніям під час рекламних кампа-
ній доцільно скористатися послугами зірок 
шоу-бізнесу, спортсменів та інших відомих 
особистостей. 

Поряд із просуванням послуг компанії у 
соціальних мережах доцільно розміщувати 
рекламні повідомлення та інформаційний 
контент про оренду одягу, взуття та аксесу-
арів із прив’язкою до цієї компанії на різно-
манітних тематичних та популярних ресур-
сах, які відвідує цільова аудиторія. За умови 
наявності достатніх грошових коштів необ-
хідно розміщувати рекламні повідомлення в 
офлайн-середовищі: друкованих виданнях, 
на телебаченні, вуличних рекламних носіях 
тощо. Якісно побудовані комунікації між ком-
панією та цільовою аудиторією з використан-
ням інструментів традиційного та цифрового 
маркетингу дають можливість підвищити 
ефективність функціонування фірми.

На рис. 2 представлено основні інстру-
менти цифрового маркетингу, які можуть 
бути використані компаніями для просування 
продуктів на ринку оренди товарів, взуття та 
аксесуарів. Зазначений набір може бути роз-
ширено або скорочено виходячи з потреб та 
можливостей компанії, чинників зовнішнього 
середовища тощо.

Виходячи зі специфіки функціонування, 
компанія може приймати клієнтів у власних 
приміщеннях, де є умови для вибору та при-
мірки одягу, взуття та аксесуарів. Такий підхід 
дає змогу клієнтам в офісі або шоурумі без-
посередньо вибрати потрібний товар серед 
наявного асортименту. У цьому разі компанія 
змушена витрачати кошти на утримання від-
повідних приміщень.

Інший підхід передбачає відсутність спе-
ціалізованих приміщень для примірки одягу, 
взуття та аксесуарів. Компанія привозить 

певну кількість продуктів безпосередньо до 
клієнтів. Зазначений підхід має певні обме-
ження:

– до клієнта можливо привезти лише 
декілька товарів;

– у спеціалізованих приміщеннях компанії 
можливо створити умови для підбору та при-
мірювання вибраних товарів, а в разі доставки 
до клієнта не завжди можливо забезпечити 
комфортну атмосферу;

– окремі категорії клієнтів висловлюють 
бажання вибирати та примірювати одяг, 
взуття та аксесуари в офісах або шоурумах 
компаній.

Разом із цим компанія має можливість 
оптимізувати затрати на утримання офісних 
приміщень за умови побудови ефективної 
моделі функціонування. Деякі товари мож-
ливо доставляти клієнтам безпосередньо без 
попередньої їх примірки, наприклад оренда 
групами студентів мантій або карнавальних 
костюмів для дітей дошкільних навчальних 
закладів тощо. Також компанія може висту-
пати посередником, доставляючи клієнтам 
одяг, взуття та аксесуари зі складів компаній-
партнерів. 

Для створення позитивного враження клі-
єнтів від послуг компанії необхідно забезпе-
чити певну якість сервісу. На ринку оренди 
одягу, взуття та аксесуарів у рамках марке-
тингових стратегій компаніям доцільно реа-
лізовувати такі заходи, які було виокремлено 
виходячи з передового досвіду компаній-ліде-
рів у цій сфері:

1. Для поліпшення ефективності комуніка-
цій із клієнтами та підвищення рівня їх задо-
волення від отриманих послуг у штаті компанії 
необхідно мати професійного стиліста, який 
підбере одяг згідно з бажаннями клієнтів, їх 
фізіологічними параметрами, що дасть змогу 
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Рис. 2. Цифрові маркетингові інструменти для просування продуктів  
на ринку оренди товарів, взуття та аксесуарів [6]
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приховати недоліки фігури та підкреслити 
наявні переваги у зовнішньому вигляді.

2. Клієнт оплачує лише вартість послуги 
оренди, а платежі застави за одяг, взуття 
або аксесуари відсутні. У цьому разі компа-
нія демонструє довіру до власного клієнта, 
і, як показує практика, здебільшого користу-
вачі повертають майно в належному стані. 
Проте деякі орендодавці речей укладають із 
клієнтами договори, де міститься детальна 
інформація про стан речей, наявність дефек-
тів тощо та чітко прописано штрафні санкції 
в разі виникнення несприятливих випадків із 
вини користувачів.

3. Наявність системи знижок для клієнтів 
під час оренди продуктів компанії. Позитивно 
сприймається клієнтами отримання додатко-
вої безкоштовної доби за умови оренди сукні. 
Здебільшого сукня орендується для відвід-
ування певних урочистих або ділових подій 
у вечірній час, тому доцільно надати можли-
вість користувачам повернути товар упро-
довж певного періоду часу на наступний день 
без додаткової оплати.

За наявності значного бюджету компанія 
з оренди одягу, взуття та аксесуарів може 
скористатися інноваційними технологіями 
для посилення комунікації із цільовою ауди-
торією [7]:

1. Встановити у примірочних смарт-дзеркала 
компанії Oak Labs, які дають змогу змінювати 
освітлення у приміщенні та розглядати клієнту 
власний зовнішній вигляд за різної інтенсив-
ності світла. 

2. Використовувати для обслуговування клі-
єнтів смарт-обладнання «Дзеркало пам’яті», 
яке запам’ятовує усі одягнені клієнтом речі 
та дає можливість порівняти їх, щоб вибрати 
найкращий варіант.

3. Запустити у вільний доступ спеціалізо-
ваний додаток, який дає можливість клієнтам 
закачати зазначене програмне забезпечення 
у власний смартфон та в будь-якому місці за 
допомогою технології віртуальної реальності 
оцінити зовнішній вигляд у певному одязі, 
взутті або аксесуарах.

Представлені технології нині є досить 
дорогими та можуть розглядатися як іннова-
ційні продукти, які будуть упроваджені в рам-
ках маркетингових стратегій компаній, пере-
дусім у преміум-сегменті, у майбутньому [8].

Отримання компаніями оптимальних 
результатів на ринку оренди одягу, взуття та 
аксесуарів можливе за умови побудови ефек-
тивних маркетингових стратегій, що базуються 
на передовому досвіді побудови комунікацій 
із цільовою аудиторією в онлайн- та офлайн-
середовищі в Україні. Компаніям необхідно 
постійно проводити моніторинг ситуації на 
ринку для виявлення наявних тенденцій та 
інноваційних підходів, які вони можуть упро-
вадити в діяльність для забезпечення достат-
нього рівня конкурентоспроможності.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
основних тенденцій на ринку оренди одягу, 
взуття та аксесуарів дав змогу виявити істот-
ний потенціал для розвитку зазначеного 
виду діяльності в Україні. Компаніям необ-
хідно зосередити увагу на великих містах 
країни, передусім на Києві, Львові, Дніпрі, 
Харкові та Одесі. Специфіка оренди одягу, 
взуття та аксесуарів передбачає комбіну-
вання підходів традиційного та цифрового 
маркетингу. Проте головну увагу необхідно 
приділяти використанню інструментів циф-
рового маркетингу, що пов’язано із залу-
ченням значної частки цільової аудиторії до 
мережі Інтернет. 
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У статті визначено основні проблеми синергетичного підходу до проблем управління освітою. Надано те-
оретичне обґрунтування змісту організаційного складника управління освітнім процесом у вищому навчаль-
ному закладі. Дослідження методів оцінки економічної ефективності управління, управлінської праці, управ-
ління освітою дало змогу виробити загальний методичний підхід до оцінки ефективності управління вищим 
навчальним закладом. Цей підхід передбачає створення цілої низки центрів відповідальності на різних ієрар-
хічних рівнях установи та полягає у пошуку достатньо об'єктивної системи показників, що найбільш точно та 
повно відображають соціально-економічну ефективність управління, за якою можна судити про підвищення 
чи зниження ефективності управління бізнес-процесами.

Ключові слова: управління, освіта, синергетика, менеджмент, освітній процес, ефективність, бізнес-процеси.

Решетова И.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ

В статье определены основные проблемы синергического подхода к проблемам управления образова-
нием. Представлено теоретическое обоснование содержания организационной составляющей управления 
образовательным процессом в высшем учебном заведении. Исследование методов оценки экономической 
эффективности управления, управленческого труда, управления образованием позволило вывести общий 
методический подход к оценке эффективности управления высшим учебным заведением. Этот подход пред-
усматривает создание целого ряда центров ответственности на разных иерархических уровнях учреждения 
и заключается в поиске достаточно объективной системы показателей, которые наиболее точно и полно ото-
бражают социально-экономическую эффективность управления, по которой можно судить о повышении или 
снижении эффективности управления бизнес-процессами.

Ключевые слова: управление, образование, синергетика, менеджмент, образовательный процесс, 
эффективность, бизнес-процессы.

Reshetova I.A. DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF HIGHER 
EDUCATIONAL SCHOOLS

In the articles certain basic problems of the sinergistical going are near the problems of management education. 
The theoretical ground of maintenance of organizational constituent of educational process control is given in higher 
educational establishment. Research of methods of estimation of economic efficiency of management, administra-
tive labour, management education, allowed to produce the general methodical going near the estimation of efficien-
cy of management higher educational establishment. This approach is foreseen by creation of a number of centers 
of responsibility on the different hierarchical levels of establishment and the enough objective system of indexes 
consists in a search, that most exactly and full represent socio-economic efficiency of management, on which it is 
possible to judge about an increase or decline of efficiency of management business – process.

Keywords: management, education, synergetics, management, educational process, efficiency, business-process.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективне керування сучасним 
вищим навчальним закладом потребує роз-
роблення й запровадження нового меха-
нізму управління. При цьому основним його 
структурним складником виступає нова тех-
нологія, заснована на практично орієнтова-
ному підході, що дає змогу значно поліпшити 
якість підготовки фахівців в Україні. Основним 
завданням такої технології професійної підго-

товки керівних кадрів ВНЗ є формування від-
повідних загальних і особливих спеціальних 
управлінських компетентностей щодо управ-
ління закладом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні підходи до професійної підготовки 
керівних кадрів сфери освіти й управління 
освітою в Україні, особливості державної 
політики у сфері вищої освіти, особливості 
професійної підготовки керівних кадрів сфери 
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освіти, управлінців в Україні, концептуальні 
підходи до управління вищою школою дослі-
джують такі вітчизняні науковці, як: В.Г. Буда-
нов [1], В.Є. Берека [2], С.В. Коломієць [3], 
М.О. Колотило [4], В.М. Кузьмин [5], І.Г. Осад-
чий [6], Т.М. Сорочан [7].

Проте сучасні зміни напряму освітньої 
політики потребують корегування (а іноді й 
повної заміни) вже вживаних методів управ-
ління освітніми процесами.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Основною метою дослі-
дження є теоретичне обґрунтування змісту 
організаційного складника управління освіт-
нім процесом у вищому навчальному закладі 
під час застосування інноваційного підходу 
до діяльності вишу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективність функціонування сис-
теми вищої освіти визначається ефективністю 
роботи вищих навчальних закладів, які, по 
суті, є фірмами, що акумулюють матеріальні, 
фізичні, інтелектуальні ресурси та трансфор-
мують їх у кінцевий продукт – знання й нави-
чки, сформовані у випускників вишу [1, с. 87].

Освітній процес – це складний об'єкт, що 
складається з великої кількості розрізнених 
підсистем і загалом не має адекватного фор-
мального опису. Системний підхід дає змогу 
проаналізувати розвиток і функціонування 
освітньої системи з урахуванням вимог дер-
жави, суспільства та громадян як у найближ-
чій, так і віддаленій перспективі [2, с. 116]. 

Особливу важливість має оптимізація 
ефективності управління бізнес-процесами 
навчального закладу, практичне застосування 
теорії самоорганізації складних упорядкова-
них систем на етапах аналізу і синтезу сис-
тем освітніх послуг різних ієрархічних рівнів, 
тобто синергетика [3, с. 24]. 

Проблема синергетичного підходу до про-
блем управління освітою охоплює два осно-
вних аспекти: процес формування управ-
лінської свідомості керівників закладів і 
процес розроблення та реалізації управлін-
ських рішень у системі освіти.

Дослідження першого аспекту починається 
з припущення, що, крім відповідних знань, 
значну увагу в реформуванні системи дер-
жавного управління освітою, змін у системі 
підготовки та перепідготовки керівних кадрів 
необхідно приділити чинникам свідомісного 
характеру, точкова дія на які дасть можливість 
сутнісне впливати на управлінську систему в 
цілому. Це чинники, що провокують учинки та 
дії управлінця «зсередини», але формуються 

вони під впливом «навколишнього серед-
овища» і знаходяться у постійному взаємо-
зв'язку: середовище накладає відбиток на 
внутрішній світ особи – особа впливає на 
середовище. Ці чинники пов'язані з людським 
сприйняттям управлінських завдань керівни-
ками сфери освіти та продукуються у межах 
управлінської свідомості на рівні управлін-
ської ідеології в її етико-моральному та деон-
тологічному складниках [4, с. 205].

Основними завданнями менеджменту 
освітніх інновацій виступають: спрямованість 
на постійне переведення навчальних закладів 
в якісно новий стан, постійна соціальна, мате-
ріальна та психологічна підтримка педагогів, 
створення правових, організаційних і психо-
логічних умов забезпечення експерименталь-
ної діяльності, залучення різних інвесторів, 
участь в міжнародних освітніх проектах, під-
ключення до мережі Інтернет, розширення і 
поглиблення функціональних обов'язків учас-
ників навчально-виховного процесу [5, с. 187].

Серед сучасних наукових підходів до управ-
ління освітніми установами значне місце від-
ведено системно-синергетичному, заснова-
ному на принципах синергетики – науки про 
неврівноважені фазові переходи, що протіка-
ють у відкритих системах, і свідчить про те, 
що за будь-якого впливу на систему (як ззовні, 
так і зсередини), який може вивести її зі стану 
рівноваги, у ній розгортаються процеси, спря-
мовані на збереження або повернення втра-
ченої рівноваги. За законами синергетики 
система як ціле дає більший вихід, аніж кожен 
її елемент окремо.

Застосування даного наукового підходу до 
управління сприяє процесам самоорганізації 
і забезпечує розвиток у керівників самостій-
ності в прийнятті управлінських рішень.

Серед сучасних принципів управління 
навчальними закладами значне місце займає 
принцип інноваційності, який характеризу-
ється наявністю у керівників спрямованості на 
необхідність постійного застосування педаго-
гічних інновацій, зміст якого розкривається 
через підтримку інноваційної ініціативи, твор-
чості, самодіяльності та самостійності об'єктів 
управління. Під час використання інновацій-
них підходів в освіті слід спиратися на прин-
цип безперервних інновацій, який передбачає 
постійний розвиток і впровадження в освітню 
діяльність продуктових, організаційних і тех-
нологічних інновацій [6, с. 204].

Продуктові інновації пов'язані з розвитком 
нових видів освітніх послуг – освітніх програм, 
напрямів і спеціальностей, послуг у сфері 
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додаткової освіти. Організаційні інновації в 
навчальному процесі передбачають ство-
рення нових форм його реалізації. Техноло-
гічні інновації включають у себе використання 
нових методів і технологій навчання.

Спрямованість, темпи, ефективність інно-
ваційних процесів залежать від соціально-
економічного середовища, в якому вони 
функціонують і розвиваються, а також від 
системи управління та ефективності кожної її 
підсистеми.

До чинників, що впливають на інновацій-
ний процес в освітньому закладі, як правило, 
відносять:

1) економічні (недостатнє матеріально-фінан-
сове забезпечення інноваційної діяльності);

2) соціальні (неефективна система поши-
рення нововведень);

3) психологічні (переконання та відношення 
педагогічного колективу до нововведень);

4) педагогічні (існуючі традиції організаційно-
педагогічної, управлінської роботи) [7, с. 96].

Інноваційні процеси ведуть до руйнування 
стереотипів мислення, викликають у педаго-
гічному співтоваристві неоднозначні оцінки 
з приводу передбачуваного нововведення, 
тому опір педагогів інноваціям є природним 
і навіть закономірним, оскільки йдеться про 
збереження стійкості сформованих уявлень 
про практику навчання і виховання.

Антиінноваційні настрої породжуються 
цілою низкою причин:

– невизначеністю, коли у педагога немає 
ясного розуміння цілей передбачуваного ново-
введення і він погано собі уявляє свою роль у 
майбутньому процесі;

– звичкою працювати по-старому;
– професійною некомпетентністю;
– відсутністю досвіду дослідницької роботи;
– боязню збільшення навчального наван-

таження, яке не буде компенсована;
– відсутністю впевненості щодо інновацій-

ного потенціалу свого колективу;
– відсутністю у адміністрації або керівників 

процесу авторитету в педагогічному колективі.
Успішність упровадження інновації зна-

чною мірою залежить від наявності в освіт-
ній установі численної і згуртованої команди 
співробітників, що ініціюють інноваційний 
шлях розвитку закладу, що транслюють усім 
членам педагогічного колективу організаційну 
культуру, в якій елементи інноваційного типу 
переважають над елементами інших типів 
організаційних культур.

В управлінні інноваційними процесами в 
освіті свою ефективність довели такі методи 

керівництва: методи формування ефективно 
працюючих творчих, дослідницьких груп, 
ефективної системи комунікацій; методи 
мотивації (стимулювання, створення креа-
тивного поля, мотивуючий контроль); методи 
створення умов для професійного зростання 
членів колективу; методи регулювання соці-
ально-психологічного клімату в колективі, 
формування внутрішньої культури, що інте-
грує зусилля суб'єктів інноваційного процесу 
в досягненні цілей розвитку закладу освіти.

В управлінській практиці відомі форми інте-
грації інноваційних зусиль, які сприяють підви-
щенню потенціалу освітнього закладу та слу-
жать для залучення педагогів в інноваційну 
діяльність: семінари з актуальних проблем, 
над якими працює установа; підвищення ква-
ліфікації; педагогічні, методичні ради, круглі 
столи, дискусії; ділові, рольові, евристичні ігри 
з генерування нових педагогічних ідей; творча 
робота педагогів у методичних об'єднаннях; 
самоосвіта, робота з науково-методичною 
літературою; самостійна дослідницька, 
творча робота над темою, участь у колектив-
ній експериментально-дослідній діяльності в 
рамках загальної проблеми; практикуми, тре-
нінги; інноваційні технології навчання, інтер-
активні методи науково-методичної роботи; 
опис інновації як досвіду роботи, виступи 
на науково-практичних конференціях, семі-
нарах; творчі звіти з узагальнення досвіду й 
багато інших.

Структура вищого навчального закладу 
являє собою сукупність підрозділів, а ті, своєю 
чергою, – сукупність окремих індивідів – пра-
цівників. Сучасний рівень знань про ефектив-
ність управління дає змогу стверджувати, що 
до комплексу її оцінки повинна входити оцінка 
всіх цих трьох складників:

– оцінка працівників управління ВНЗ;
– оцінка діяльності окремих підрозділів 

управління;
– оцінка систем управління.
Під час оцінки структур необхідно виділити 

два самостійних розділи: оцінку організацій-
ної структури підрозділу й оцінку структури 
його штату [8, с. 348].

Оцінка систем управління є заключним 
ступенем оцінки ефективності управління. 
Об'єктами оцінки тут повинні виступати апарати 
управління університетами та інститутами.

Оцінка ефективності діяльності апарату 
управління необхідна для вдосконалення всіх 
боків їхньої діяльності: економічного меха-
нізму, структури, техніки, технології, методів 
управління і т. д. Важливою метою оцінки 
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ефективності є оптимізація витрат на управ-
ління. Витрати ж мають власну специфіку, 
згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
[9], Наказом КМУ «Про затвердження кваліфі-
каційних характеристик посад науково-педа-
гогічних працівників» [10], Постановою КМУ 
«Про затвердження Національної рамки ква-
ліфікацій» [11] та ін.

Визначаючи ефективність діяльності 
апарату управління, необхідно оцінювати: 
структури керуючої і керованої систем, що 
включають організаційну структуру апарату 
управління, структуру штатів управлінського 
персоналу та виробничу структуру об'єкта 
управління; працю в системі управління, куди 
входить оцінка її організації, умов, результа-
тів. Необхідно враховувати технологію управ-
ління в системі, що включає інформаційний 
складник, технологію виконання керівничих 
функцій, технологію прийняття рішень; забез-
печеність системи технікою управління, якіс-
ний склад технічних засобів і ступінь викорис-
тання техніки за її видами; методи управління, 
у тому числі економічні, соціально-психоло-
гічні й організаційно-розпорядчі; економіч-
ність системи, що характеризується комплек-
сом витрат на управління; вплив діяльності 
системи управління на техніко-економічні 
показники та соціальні процеси, що протіка-
ють у межах даного об'єкта.

Під час розроблення методики аналізу та 
ефективності управління бізнес-процесами 
ВНЗ також необхідно враховувати такі осно-
вні особливості діяльності, як: багатоуклад-
ний характер діяльності; різноманіття джерел 
фінансування; різноманітність видів і форм 
навчальної, наукової, виробничої та госпо-
дарської діяльності; необхідність адаптації до 
постійно мінливої інфраструктури економіки; 
потреба аналізу ринку освітніх послуг і ринку 
праці (включаючи працевлаштування випус-
кників); територіальна роз'єднаність.

Поліпшення процесів управління включає 
у себе інформаційну підтримку керівників усіх 
рівнів, управління персоналом, а також адап-
тацію до мінливих ситуацій, гнучку настройку 
на зміни у законодавстві, у структурі навчаль-
ного закладу. Це також призводить до еко-
номії ресурсів. З'являються можливості для 
проведення моніторингу всіх видів ресурсів: 
інтелектуальних, фінансових і матеріаль-
них; приведення до міжнародних стандартів 
структури управління, звітності, способів збе-
рігання інформації та обміну нею.

Вивчення методів оцінки економічної ефек-
тивності управління, управлінської праці, 

керування освітою дало змогу виробити 
загальний методичний підхід до оцінки ефек-
тивності управління вищим освітнім закладом. 
Цей підхід передбачає створення цілої низки 
центрів відповідальності на різних ієрархічних 
рівнях установи і полягає у пошуку достатньо 
об'єктивної системи показників, що найбільш 
точно та повно відображають соціально-еко-
номічну ефективність управління, за якою 
можна судити про підвищення чи зниження 
ефективності керування бізнес-процесами.

На першому етапі проводиться збір інфор-
мації про профіль ВНЗ з урахуванням стану 
зовнішнього середовища. Це комплексна 
оцінка вишу, характеризує її спеціалізацію, 
організаційно-технічний рівень, систему 
управління та організаційну культуру.

Центральне місце на другому етапі відво-
диться аналізу його сильних і слабких сто-
рін. Основна увага приділяється виявленню 
ступеня вразливості від змін у зовнішньому 
середовищі та особливостей, що перешко-
джають використанню можливостей серед-
овища. На основі цього визначаються відмінні 
риси закладу, що дають змогу використову-
вати сприятливі можливості та нейтралізу-
вати загрози або пом'якшити їхній вплив.

На третьому етапі розробляється модель 
майбутнього образу ВНЗ та шляхи її досяг-
нення з урахуванням можливостей і загроз. 
Така модель дасть змогу виявити органі-
заційні, технологічні та маркетингові якості 
закладу, які забезпечать використання мож-
ливостей та дадуть йому шанс уникнути 
потенційних загроз.

Іншою важливою частиною є безпосеред-
ньо система управління, адже прийняття 
управлінського рішення під час організації 
роботи складної системи пов'язане з оброб-
кою великого обсягу інформації, вимагає 
нетривіального аналізу ситуації та має бути 
своєчасним. Саме тому в сучасному сис-
темному аналізі основні зусилля спрямову-
ються на створення математичних моделей 
управління складними системами, які б дали 
змогу розробити відповідні інформаційно-
комп'ютерні технології з мінімальною участю 
людини в процесі управління.

Управління активною системою установи 
передбачає побудову імітаційної моделі пове-
дінки системи у часі в заданих зовнішніх і 
внутрішніх умовах залежно від реалізованого 
керуючого впливу. Вибір управління повинен 
здійснюватися на основі аналізу заданих кри-
теріїв оптимальності, які оцінюють якісний 
рівень прийнятого управлінського рішення.
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Для організації системи аналізу та пла-
нування фінансових ресурсів вищої школи, 
адекватної вимогам ринкової економіки, 
необхідне створення сучасної системи управ-
ління фінансами, заснованої на розробленні 
та контролі виконання ієрархічної системи 
бізнес-процесів ВНЗ. Це дає змогу встано-
вити жорсткий поточний і оперативний контр-
оль над надходженням і витрачанням коштів, 
створити реальні умови для розроблення 
ефективної фінансової стратегії.

Винятково важливою є проблема вибору як 
самого правила розподілу фінансових пото-
ків, так і моменту його зміни. Підрозділи пови-
нні постійно піклуватися про те, щоб фінан-
сування з різних джерел було максимальним 
і тривалим, тобто вести свого роду внутріш-
ньофірмову конкуренцію на основі внутріш-
ньофірмової самоорганізації. Це означає, що 
вони повинні з великим ступенем свободи, 
конкуруючи один з одним, приводити всю сис-
тему вищого навчального закладу в новий 
якісний стан. 

Висновки з цього дослідження. На під-
ставі зроблених висновків ми пропонуємо такі 
рекомендації.

1. Під час розроблення теоретичних основ 
управління вищим навчальним закладом 
доцільно в розроблювану систему впоряд-
кованих знань у вигляді концепцій і теорій 
включати основні положення теорії само-
організації, універсальність яких сприятиме 
найкращій інтерпретації процесу переходу 
навчального закладу в новий якісний стан і 
розробленню відповідних принципів, способів 
і форм управління ним.

2. Для збереження тенденції підвищення 
стійкості системи вищої освіти в еволюцій-
ному періоді розвитку необхідне збереження 
певної спеціалізації підсистем. Це означає, 

що оперативні підсистеми повинні тісно вза-
ємодіяти з навколишнім середовищем, влов-
люючи її флуктуації, розвиваючи дистанційну 
освіту, університетські комплекси та мережі. 
А консервативні підсистеми повинні зберігати 
якісну визначеність системи: традиції науко-
вої діяльності, спадкоємність наукового зна-
ння, фундаментальність та якість освіти.

3. Розробляючи методологічні засади 
управління ВНЗ на основі інноваційного під-
ходу до управління бізнес-процесами, управ-
ління необхідно розглядати як процес, тобто 
сукупність керуючих впливів, які забезпечують 
досягнення інноваційних цілей закладу шля-
хом перетворення абітурієнтів на «вході» у 
спеціалістів на «виході» в умовах конкуренції.

4. Під час розроблення методичних під-
ходів до вдосконалення системи управління 
його слід розглядати як функцію – як ціле-
спрямований стимулюючий вплив на мотива-
цію співробітників через фонди оплати праці, 
вдосконалення взаємозв'язку фінансово-еко-
номічної підсистеми з іншими підсистемами 
для підвищення ефективності управління 
освітнім бізнес-процесом і конкурентоспро-
можності ВНЗ.

5. Під час розроблення методів реалізації 
інноваційних освітніх технологій в умовах кон-
куренції управління повинно розглядається 
як апарат – сукупність структур і людей, що 
забезпечують використання і координацію 
всіх ресурсів соціальних систем для досяг-
нення їхніх цілей. Тобто створення інтегро-
ваного навчального середовища з варіант-
нісним визначенням ролі різних компонент 
(технологічних, педагогічних, організаційно-
методичних) дистанційного навчання, що дає 
можливість створення системи масового без-
перервного самонавчання і загального обсягу 
інформації.
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Статтю присвячено дослідженню проблем упровадження та використання інформаційних систем на турис-
тичних підприємствах. Інформаційна система управління туристичним підприємством використовується для 
ефективного управління туристичним підприємством. Її завдання полягає у забезпеченні менеджменту підпри-
ємства всією необхідною інформацією для ефективної його діяльності. Сфера туризму є досить динамічною. 
Виокремлюються декілька чинників, які визначають конкретну інформаційну систему туристичного підприємства: 
місце підприємства в процесі доведення та продажу туристичного продукту (туроператор або турфірма), розмір 
туристичного підприємства (великі, середні, малі), сфера туризму, сегмент ринку туристичного підприємства, 
поведінка потенційних споживачів та їх уподобання та ін. Нині на ринку програмного забезпечення для інформа-
ційних систем управління туристичним підприємством присутні ERP- та CRM-рішення, а також їх гібриди (рішен-
ня для комп’ютерів та мобільних пристроїв, «хмарні» рішення). Інформаційні системи управління туристичним 
підприємством функціонують у тісному зв’язку з веб-сайтом туристичного підприємства, який, своєю чергою має 
зв'язок із зовнішніми глобальними базами даних, необхідними для роботи підприємства та управління ним.

Ключові слова: інформаційна система, інформаційна система управління, туризм, туристичне підпри-
ємство, менеджмент, креативний підхід.

Рудковский О.А., Рудковская А. Ю. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Статья посвящена исследованию проблем внедрения и использования информационных систем туристиче-
скими предприятиями. Информационная система управления туристическим предприятием используется для 
эффективного управления туристическим предприятием. Ее задача состоит в обеспечении менеджмента пред-
приятия всей необходимой информацией для эффективной деятельности. Сфера туризма является достаточ-
но динамичной. Выделяются несколько факторов, которые определяют конкретную информационную систему 
туристического предприятия: место предприятия в процессе доведения и продажи туристического продукта 
(туроператор или турфирма), размер туристического предприятия (крупные, средние, малые), сфера туриз-
ма, сегмент рынка туристического предприятия, поведение потенциальных потребителей и их предпочтения 
и др. Сегодня на рынке программного обеспечения для информационных систем управления туристическим 
предприятием присутствуют ERP- и CRM-решения, а также их гибриды (решения для компьютеров и мобиль-
ных устройств, «облачные» решения). Информационные системы управления туристическим предприятием 
функционируют в тесной связи с сайтом туристического предприятия, который, в свою очередь, имеет связь с 
внешними глобальными базами данных, необходимыми для работы предприятия и управления им.

Ключевые слова: информационная система, информационная система управления, туризм, туристиче-
ское предприятие, менеджмент, креативный подход.

Rudkivskyi O.A., Rudkivska A.Yu. THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS OF TOURISM ENTERPRISE 
AND CREATIVE APPROACH

The article is devoted to research of problems of introduction and utilization of tourist enterprises management 
information systems. The tourist enterprise management information system is used for effective management of the 
tourist enterprise. Their task is to provide the enterprise management with all the necessary information for effective 
activity. The tourism industry is quite dynamic. There are several factors that determine the specific tourist enterprise 
management information system: the place of tourist enterprise in the distribution and selling the tourist product 
processes (tour operator or travel agency), the size of the tourist enterprise (large, medium, small), the tourism 
industry, the segment of the tourist enterprise market, the behavior of potential consumers and their preferences, 
etc. Today on the market of management information systems software for the tourist enterprise there are ERP and 
CRM solutions, as well as their hybrids (computers and mobile devices solutions, “cloud” solutions). Management 
information systems of the tourist enterprise function in close connection with the tourist enterprise website, in turn, 
has a connection with external global databases, necessary for the operation of the enterprise and its management.

Keywords: information system, management information system, tourism, tourism enterprise, management, 
creative approach.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Системи менеджменту туристичних 
підприємств потребують об’єктивного під-
ходу до визначення необхідної інформацій-
ної системи для управління бізнесом. Розмір 
і тип діяльності туристичної фірми є визна-
чальними у цьому процесі. На ринку інфор-
маційних продуктів існує невизначеність 
із вибором конкретного продукту клієнтом 
(туристичним підприємством), що в кінцевому 
підсумку призводить до проблем, пов’язаних 
з адаптацією інформаційної системи до умов 
туристичного підприємства, занадто високої 
повної вартості системи, непідготовленості 
персоналу до роботи в системі, придбання 
неповноцінної системи, яка не охоплює необ-
хідні бізнес-процеси, та ін. Від ефективно 
налагодженої роботи системи управління 
туристичним підприємством сьогодні зале-
жать результативність залучення клієнтів, 
оптимізація роботи підприємства, ефектив-
ність прийнятих рішень тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань стосовно інформаційних 
систем знаходяться у працях Я.О. Лазор щодо 
сутності поняття «інформаційна система» [1]; 
Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць – щодо інформаційного 
забезпечення туристичної галузі [2]; Л.Є. Шев-
чук – щодо використання комп'ютерних тех-
нологій у діяльності турагентств України [3]; 
М.С. Опалько, Т.Ю. Примак – щодо особли-
востей застосування сучасних ІТ в управлінні 
туристичними підприємствами [4]; Л.С. Стри-
гуль, М.В. Івлєва – щодо аналізу можли-
востей ІТ для здійснення туристичного біз-
несу [5] та ін. (Ю.Б. Миронов, М.М. Скопень, 
Т.В. Тимофєєв, А.С. Татаринцева, І. Юхимчук, 
С.В. Домашенко, С.В. Мельниченко тощо). 
Цю проблему досліджували іноземні вчені: 
К. Вьобер (інформаційні системи маркетингу 
туристичного підприємства) [6]; І. Іван (інфор-
маційні системи управління на основі мобіль-
них технологій) [7], Р. Бядач (сучасні інформа-
ційні технології в туристичних інформаційних 
системах) [8] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Більшість із розгляну-
тих досліджень спрямована переважно на 
застосування сучасних ІТ у діяльності турис-
тичних підприємств, проте мало розкрито 
питання інформаційних систем управління 
туристичними підприємствами, а особливо 
специфічні риси туристичного підприєм-
ства та туристичної діяльності та їх вплив на 
інформаційні системи та технології, що ним 
використовуються у діяльності; застосування 

креативного підходу у застосуванні ІТ в інфор-
маційній системі та туристичній діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення осо-
бливостей інформаційних систем туристич-
них підприємств, визначення альтернатив на 
ринку програмного забезпечення інформацій-
них систем управління туристичним підпри-
ємством, а також місце креативного підходу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інформаційна система (ІС) – це 
сукупність технічних, програмних та організа-
ційних складників, що використовуються для 
збору, обробки, аналізу, зберігання та вико-
ристання інформації для користувача з пев-
ною метою. Інформаційні системи покликані 
спростити діяльність у кожній окремій сфері 
застосуванням інформаційних технологій (ІТ).

Інформаційна система включає такі підсис-
теми, як:

1) технічна підсистема, представлена тех-
нічними засобами, які дають змогу виконати 
технічні функції ІС для користувача;

2) програмна підсистема, представлена 
програмними продуктами, які дають змогу 
виконати функції обробки інформації, її ана-
лізу та ін.;

3) організаційна підсистема, представлена 
працівниками, що здійснюють операції, які не 
здійснюються, або не можуть бути здійснені 
за допомогою інших підсистем, а також відпо-
відають за їх нормальне функціонування.

Інформаційна система управління (ІСУ) – це 
інформаційна система, яка забезпечує ефек-
тивну роботу системи менеджменту підпри-
ємства. ІСУ здійснюють допомогу у прийнятті 
управлінського рішення, відстеженні його 
виконання, аналізі й оцінці його виконання.

У всіх сферах людської діяльності існує 
специфіка щодо застосування інформаційних 
технологій, яка переважно й визначає вимоги 
до інформаційної системи управління, її апа-
ратної, програмної та організаційної частин.

Особливості туристичної діяльності нети-
пові для інших сфер. Переважно виділяють 
два різновиди туристичних підприємств:

1) туристичні оператори (туроператори);
2) туристичні фірми (турфірми).
Туроператор є організацією, що займа-

ється комплектацією турів і формуван-
ням комплексу послуг для туристів (розро-
бленням), просуванням і реалізацією турів. 
Туроператор розробляє туристичні пакети, 
забезпечує надання туристичних послуг, роз-
раховує ціни на тури, передає тури іншим 
туристичним фірмам для їх подальшої реа-
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лізації туристам, забезпечує інформаційну 
підтримку процесу реалізації туру як для тур-
фірм, так і для їх клієнтів.

Деякі туристичні підприємства поєднують 
функції туроператора і туристичної фірми, 
виступаючи як туроператор (підприємство, 
що формує туристичний продукт) за одним 
або кількома напрямами й як турфірма або 
турагенство (підприємство, що здійснює 
продаж туристичного продукту, створеного 
іншими туроператорами, збираючи і пропо-
нуючи варіанти у напрямі, який зацікавив клі-
єнта, у відповідних туроператорів, які працю-
ють за цими напрямами) за багатьма іншими 
напрямами для розширення асортименту.

Основними специфічними чинниками 
туристичного бізнесу, що впливають і на 
інформаційні системи управління, є:

– сезонність туристичної діяльності (існує 
загальна тенденція, що найбільший потік 
туристів припадає саме на період відпусток, 
вихідних, святкових днів тощо);

– висока динамічність туристичної діяль-
ності (необхідність швидко реагувати на 
певні події, які пов’язані з туристами: нещасні 
випадки, проблеми з перевізниками, проблеми 
з поселенням, робота з претензіями та ін.);

– ринок, який динамічно розвивається та 
є відносно новим (постійно зростає кількість 
туристів, що поповнюються представниками 
активного нового покоління; постійно оновлю-
ються та змінюються інструменти боротьби за 
клієнта);

– наявність розвинених конкурентів (наяв-
ність конкуренції між великими туроперато-
рами стосовно турів, а також між турфірмами 
стосовно залучення клієнтів);

– належність до сфери послуг (необхідно 
враховувати особливості туристичного про-
дукту як послуги).

Вказані особливості туристичної діяльності 
переважно визначають специфіку інформа-
ційної системи управління туристичними під-
приємствами.

Турфірми (турагентства) фактично не 
мають розвиненої інфраструктури інфор-
маційної системи через незначну кількість 
робочих місць. Здебільшого типова турфірма 
має у розпорядженні декілька комп’ютерів із 
виходом в Інтернет-мережу від місцевого про-
вайдера, які іноді обслуговуються системним 
адміністратором (або без регулярного обслу-
говування) [9]. Турагентства (турфірми), які 
представляють великі мережі, мають краще 
технічне забезпечення та мають регулярне 
обслуговування та є винятком для турфірм.

Великі туроператори мають досить роз-
винену інфраструктуру інформаційної сис-
теми, як зовнішню (пов’язану із взаємодією 
через Інтернет-мережу), так і внутрішню [9]. 
Це зумовлено особливостями бізнесу і тим, 
що за мінімальних інвестиційних вкладень 
у розвиток інформаційної системи в корот-
костроковому періоді відбувається відчутне 
поліпшення бізнес-процесів (автоматизація 
процесів роботи з турфірмами, готелями та 
ін., процесів роботи з клієнтами тощо). Туро-
ператор як складна організація максимально 
може й використовує всі рішення стосовно 
інформаційної системи корпоративного рівня. 
Актуальним питанням в організації зовніш-
нього інформаційного обміну є механізм вза-
ємодії з партнерами туристичного підпри-
ємства, особливо в інших країнах, регіонах, 
адже партнер може бути менш розвиненим у 
технологічному плані (особливо це стосується 
малорозвинених країн). Основним завданням 
інформаційної системи є передача даних та їх 
автоматична обробка, під час організації якого 
слід ураховувати швидкість процесу передачі 
й обробки, надійність механізмів інформацій-
ного процесу та їх гнучкість).

Стосовно програмного складника інфор-
маційної системи управління туристичними 
підприємствами слід відзначити, що невеликі 
турфірми переважно використовують веб-
браузер та пакет MS Office (або програмне 
забезпечення з відкритим доступом), адже їм, 
наприклад, не потрібні великі бази даних та 
СУБД для управління ними, не треба налаго-
джувати зв’язки з партнерами і т. п. Але слід 
сказати, що турфірми можуть використову-
вати CRM-системи за умови ведення серед-
ньої або великої бази клієнтів.

Туроператори можуть використовувати 
CRM- і ERP-системи, але найкраще їхнім умо-
вам відповідає гібрид систем, створений спе-
ціально для туристичного бізнесу. Розробників 
такого програмного забезпечення мало, тому 
вибір туристичних підприємств обмежений. 
Вибір програмного забезпечення, яке буде 
застосовуватися у практиці туристичного під-
приємства, дуже важливий, адже його вплив 
відстежується у результатах роботи підприєм-
ства, його іміджі, оперативності, гнучкості та 
ін. Під час вибору програмного забезпечення 
необхідно враховувати такі особливості:

– програмний продукт повинен бути роз-
роблений спеціально для туристичної сфери 
(необхідно передбачати питання трансфе-
рів, страхування, круїзів, квот авіаперевізни-
ків та ін.);
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– програмний продукт повинен бути гнуч-
ким, швидко адаптуватися до змін, які відбува-
ються у туристичній діяльності підприємства. 
Нестабільність механізмів роботи з партне-
рами вельми розрізняється, тому немає осо-
бливого стандарту взаємодії;

– програмний продукт повинен легко інте-
груватися (безперешкодний обмін даними між 
туристичними підприємствами та його контр-
агентами). Інтегруватися він повинен з усім 
програмним забезпеченням, яке може бути 
іншим у партнерів;.

– програмний продукт повинен мати зруч-
ний інтерфейс. Працівники можуть бути гар-
ними фахівцями в туристичній діяльності, але 
в переважній більшості далекі від володіння 
комп’ютером та сучасними інформаційними 
технологіями.

Сьогодні на ринку програмного забез-
печення пропонується цілий перелік різної 
функціональної можливості інформаційних 
систем:

1) повноцінні комплексні системи ERP-класу;
2) системи для роботи з клієнтами CRM;
3) хмарні рішення для ERP та CRM (на 

основі інтернет, та мобільних технологій) та 
інші рішення.

SAP Business One – ERP-система, призна-
чена для малих і середніх підприємств (саме 
до таких і належить більшість туристичних 
підприємств). Система ERP надає доступ-
ний спосіб комплексного управління бізнесом 
та взаємовідносин із клієнтами туристичного 
підприємства. Система містить багато моду-
лів, які включають усі аспекти управління 
туристичним підприємством – від отримання 
замовлення до задоволення потреб клієнта.

Oracle E-Business Suite – сучасний комп-
лекс програмних рішень з автоматизації та 
управління всіма процесами на підприєм-
стві. Нині система являє собою єдиний у світі 
пакет, що повністю працює з використанням 

web-технологій. Компоненти системи, що пра-
цюють на базі однієї платформи, дають змогу 
вирішувати широкий спектр завдань з управ-
ління електронним бізнесом. Завдяки більш 
ніж 150-ти функціональним модулям, що пра-
цюють на базі рішення Oracle E-Business Suite, 
можлива робота з автоматизації практично 
всіх сфер бізнесу починаючи від організації 
системи поставок та закупівель і закінчуючи 
системою взаємодії з клієнтами і системою 
збуту. Oracle E-Business Suite включає у себе 
операції з маркетингу, продажів, взаємодію з 
постачальниками і контрагентами, роботу з 
кадрами, ефективний управлінський облік.

ERP.travel – онлайн-система для авто-
матизації роботи турагентства. Система 
здійснює підбір за сайтами туроператорів, є 
зручною за інтерфейсом та функціональними 
можливостями для користування менедже-
рами турагенств, ERP.travel накопичує всю 
інформацію в одному місці: загальні рейтинги 
менеджерів і офісів, оперативні звіти про хід 
продажів і стан грошової маси, є однією про-
грамою для всієї мережі турагентств, будь-
якої кількості офісів і юридичних осіб в одній 
програмі з гнучким поділом видимості замов-
лень та клієнтів.

CRM OneBox має такі можливості: ведення 
бази контактів із поділом за групами; органі-
зація і проведення промоакцій із використан-
ням email-розсилок; сповіщення клієнтів про 
події, пов'язані з їх обслуговуванням за допо-
могою SMS; формування вартості послуг і 
облік маржі за кожною угодою з урахуванням 
розрахунку в різних валютах; фіксування пер-
винних і наступних звернень клієнтів, збере-
ження їхньої історії та на підставі звернень 
формування вторинних пропозицій згідно з 
побажаннями; ведення бази документів, необ-
хідних для поїздок за кордон, автоматизація 
візових операцій для точного дотримання 
термінів; використання особистого кабінету 

Таблиця 1
ERP-системи для управління туристичним підприємством

№
з/п Назва системи Призначення Наявність  

«хмарного рішення»
Наявність 

мобільного 
додатку

1. SAP Business One турагенція
туроператор + +

2. Oracle E-Business Suite турагенція
туроператор + +

3. Microsoft Dynamics турагенція
туроператор + +

4. ERP.travel турагенція + -
Джерело: складено за даними сайтів компаній-розробників
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для взаємодії з клієнтами, у тому числі з 
online-оплатою; можливість розрахувати тур 
за певними ознаками, умовами; інтеграція із 
сайтом або сайтами, прийом і обробка зая-
вок і звернень; мінімізація витрат на зв'язок із 
використанням IP-телефонії; створення бази 
мережевих туристичних агентств із безліччю 
філій зі своїми розділами бази контактів, ста-
тистикою звернень.

CRM SalesDrive здійснює повне ведення 
клієнта по туристичних послугах: оформ-
лення заявки, відправка пропозицій на e-mail, 
нагадування і завдання, робота з докумен-
тами (закордонним паспортом), повторні 
продажі для постійних клієнтів. Система має 
додаткові поля, призначені для турагенства, 
можливість створення декількох офісів, має 
можливість створення «воронки продажів», 
інтегрується із сайтом турагентства, здійснює 
підтримку рекламних кампаній з інтеграцією із 
Google.Analytics, Google.Adwords.

MoiTuristy.ua – це проста CRM-система для 
невеликих турагентств, яка дає змогу здій-
снити облік дзвінків і туристів, нагадування, 
передачу туристів між менеджерами або офі-
сами, гнучке нарахування премій пропорційно 
внеску, е-мейл та смс-маркетинг, аналіз дже-
рел продажів і облік робочого часу.

CRM Бітрікс24 для туристичного агентства 
передбачає залучення та утримання клієнтів 
турагентства; ефективність роботи мене-
джерів із продажу (завдання і нагадування); 
«воронку продажів»; достовірну власну ана-
літику.

«Оверія-Туризм» – програмний комплекс 
для туристичних агентств і туроператорів, що 
підвищує ефективність роботи туристичної ком-
панії за рахунок: автоматизації рутинних проце-
сів, зосередження всієї інформації компанії (у 
тому числі фінансової) в єдиній захищеній сис-
темі, дає змогу організувати роботу як великих, 
так і дрібних туристичних фірм і агентств.

AmoCRM для турфірм допомагає вирі-
шити завдання з отримання клієнта, а потім 
супроводження протягом тривалого часу, 
максимально продовжуючи його Life Time 
Volume, від удалої реалізації яких туристич-
ним агентством залежить успішність усього 
бізнесу.

Tourcontrol – хмарна CRM-система для 
автоматизації туристичних агентств, яка 
користується великою популярністю. Сис-
тема передбачає: використання IP-телефонії, 
імпорт і супровід лідів, детальне ведення 
заявок (включаючи туристів, броні, квитки, 
розміщення, додаткові послуги, документи), 
базу клієнтів з історією, імпорт/експорт клі-
єнтів (туристів і представників), календар 
справ, нагадувань і подій, підбори турів, 
довідник країн, міст і готелів (більше 400 тис. 
готелів + можливість додавати призначені 
для користувача), довідник постачальників, 
розмежування доступу по типам співробіт-
ників, безліч користувачів і офісів, передачу 
заявок між менеджерами і спільне виконання 
декількома менеджерами, статистику, марке-
тинг (джерела клієнтів, статуси заявок), фік-
сування всіх дій (протокол), внутрішній чат, 
сповіщення про важливі події в системі, авто-
заповнення та друк документів (квитанції про 
оплату, договори, додатки, фінансові гарантії 
та ін.), кабінет туриста та ін.

Більшість CRM-систем мають схожий функ-
ціонал, спрямований переважно на середні 
туристичні агентства, мають хмарні сервіси та 
інтеграцію із сайтом агентства та мобільними 
пристроями (за допомогою додатків).

Стосовно веб-сайтів туристичних підпри-
ємств, то невеликі турфірми мають власний 
промосайт із контактною інформацією або 
не мають узагалі (можуть поширювати оголо-
шення, давати рекламу в мас-медіа, Інтер-
нет-мережі і т. п.). Для великих туроператорів 
веб-технології є одним із головних ресурсів 

Таблиця 2
CRM-системи для управління туристичним підприємством

№
з/п Назва системи Призначення Наявність  

«хмарного рішення»
Наявність 

мобільного додатку
1. CRM OneBox турагенція + +
2. CRM SalesDrive турагенція + -
3. MoiTuristy.ua турагенція + -
4. Bitrix24 турагенція + +

5. Оверия-Туризм турагенція
туроператор - -

6. amoCRM турагенція + +
7. Tourcontrol турагенція + -

Джерело: складено за даними сайтів компаній-розробників
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для просування туристичних продуктів на 
ринку. Крім описів готелів і промофото, що 
породжують бажання у потенційного клієнта, 
основне функціональне призначення їх поля-
гає у забезпеченні системи пошуку та під-
борі турів. Опис та ілюстрації дають змогу 
залучити клієнтів та купувати через сайт, їм 
потрібні інтуїтивно зрозумілий механізм під-
бору туру і достатня інформація про місце, 
готель у місці призначення.

Турфірма, яка використовує сайт туропе-
ратора для пошуку туру, зацікавлена в акту-
альності цін і можливості бронювання через 
сайт від свого імені (опис її цікавить менше). 
Існують спеціально створені сайти, де збира-
ється інформація від різних туроператорів в 
одному місці. Механізм збору даної інформа-
ції теж цікавий, тому що кожен туроператор 
передає інформацію по-різному. У цьому про-
стежується інтерес будь-якої турфірми отри-
мувати оперативну та достовірну інформацію 
про наявність місць та дати заїзду в напрямку, 
в якому зацікавлений клієнт. Клієнтів зацікав-
лює більша кількість туроператорів, запропо-
нованих на вибір, що реалізується за рахунок 
веб-технологій.

Креативний підхід до формування та роз-
витку інформаційних систем управління 
туристичним підприємством стосується бага-
тьох аспектів його діяльності:

– сфери туризму, яка за своєю суттю має 
креативний характер;

– складник ІТ-креативу, який стосується 
інноваційних рішень у межах інформаційної 
системи управління туристичним підприєм-
ством, які дають змогу підвищити ефектив-
ність його роботи та виділитися серед конку-
рентів;

– складник системи менеджменту (осо-
бливо маркетингового менеджменту), який 
відповідає за розроблення унікальної стра-
тегії туристичного підприємства, його марке-
тингових програм, формування його іміджу, 
чіткого виділення конкурентних переваг тощо.

Інформаційна система опосередковано 
через працівників туристичного підприємства, 
телефонні та Інтернет-контакти з потенцій-
ними та постійними його клієнтами дає змогу 
застосувати креативний підхід та реалізувати 
його, повноцінно доводячи необхідну інфор-
мацію до клієнта.

Переваги застосування креативного під-
ходу до інформаційної системи управління 
такі:

– формування унікальної інформаційної 
системи управління, яка враховує корпора-
тивну стратегію та специфіку туристичного 
підприємства;

– розроблення унікальних, зручних спосо-
бів контактування з конкретними клієнтами 
туристичного підприємства, збору інформації 
про них;

– формування зручної, ефективної сис-
теми поширення інформації маркетингового 
характеру серед клієнтів;

– зручне індивідуалізоване програмне 
забезпечення для користування менедже-
рами туристичного підприємства;

– швидка обробка необхідної інформації, 
гнучкість інформаційної системи, її мобіль-
ність, доступність та ін.

Намагаючись реалізувати переваги кре-
ативного підходу, розробники програмного 
забезпечення для інформаційних систем 
управління туристичним підприємством про-
понують різні рішення для туристичних під-
приємств із можливістю широкого пристосу-
вання до конкретного підприємства.

Висновки з цього дослідження. Інфор-
маційна система управління туристичним 
підприємством є важливою для менеджменту 
підприємства, оскільки забезпечує необхід-
ною інформацією для прийняття вчасних 
ефективних рішень. Особливості інформа-
ційної системи залежать від виду діяльності 
туристичного підприємства, його місця в 
системі продажу туристичного продукту, роз-
міру підприємства. Туроператори переважно 
використовують повноцінну інформаційну 
систему управління ERP-класу, оскільки 
мають переважно середній і великий роз-
міри. Турфірми переважно мають невеликий 
розмір, вони спрямовані на роботу з клієн-
тами, а тому застосовують здебільшого CRM-
системи. Більшість розробників програмного 
забезпечення для управління туристичним 
підприємством має в розпорядженні вер-
сії програмного забезпечення з наявністю 
«хмарних» рішень та мобільних додатків. 
Загальним для всіх туристичних підприємств 
є широке використання веб-сайтів для охо-
плення клієнтів, доступу до баз даних готелів, 
авіакомпаній тощо. Креативний підхід віді-
грає суттєву роль у диференціації туристич-
ного підприємства на ринку шляхом пропози-
ції ІТ-новацій у поєднанні з маркетинговими 
рішеннями в межах інформаційної системи 
управління підприємством.
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У статті представлено і деталізовано концептуальну основу і побудовано на її підставі схему аналізу біз-
нес-процесів (БП). Дана схема розроблена на базі тенденцій досліджень БП, а також ключових категорій і осо-
бливостей маркетингу взаємовідносин. У своїй основі схема має мережевий контекст і використовує інший 
рівень аналізу порівняно з багатьма іншими поширеними підходами, а саме мережу взаємодіючих організацій 
та ланцюжок створення цінності, тоді як інші підходи переважно фокусуються на окремо взятій організації. Це 
пов'язано передусім із тим, що процес створення цінності для споживача лежить за межами окремо взятої 
організації і залучає безліч інших учасників взаємодії: постачальників, канали збуту, кінцевих споживачів та ін.

Ключові слова: організація, маркетинг, бізнес-процес, цінність, споживач.

Сакун А.А., Калугина Н.А., Власик С. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

В статье представлена и детализирована концептуальная основа и построена на ее основании схема ана-
лиза бизнес-процессов (БП). Данная схема разработана на базе тенденций исследований БП, а также ключе-
вых категорий и особенностей маркетинга взаимоотношений. В своей основе схема имеет сетевой контекст 
и использует другой уровень анализа по сравнению со многими другими распространенными подходами, а 
именно сеть взаимодействующих организаций и цепочку создания ценности, в то время как другие подходы 
в основном фокусируются на отдельно взятой организации. Это связано прежде всего с тем, что процесс соз-
дания ценности для потребителя лежит за пределами отдельно взятой организации и привлекает множество 
других участников взаимодействия: поставщиков, каналы сбыта, конечных потребителей и др.

Ключевые слова: организация, маркетинг, бизнес-процесс, ценность, потребитель.

Sakun H., Kalugina N., Vlasik S. MARKETING APPROACH TO THE ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES 
OF THE ORGANIZATION

The article presents and detailed the conceptual framework and is based on it the scheme of analysis of business 
processes (BP). This scheme is developed on the basis of research trends BP, as well as the key categories and 
features of marketing relationships. In its essence, the scheme has a network context and uses a different level of 
analysis in comparison with many other common approaches, namely the network of interacting organizations and 
the value chain, while other approaches focus on a particular firm. This is primarily due to the fact that the process of 
creating value for the consumer lies outside the individual organization and involves many other participants in the 
interaction – suppliers, sales channels, end users and others.

Keywords: organization, marketing, business process, value, consumer.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні дослідження бізнес-проце-
сів (БП) стають усе більш затребуваними як в 
академічному, так і в професійному співтова-
ристві. Необхідність дослідження БП зумов-
лена потребою бізнесу в нових джерелах зрос-
тання, посилення конкурентоспроможності на 
турбулентному ринку. Реагуючи на зростаючі 

потреби бізнесу, компанії починають спеці-
алізуватися на консультуванні представни-
ків бізнесу з питань поліпшення БП, розро-
блення нових БП. Кількість досліджень у цій 
галузі за останні роки збільшилася більше ніж 
у 10 разів, що також свідчить про підвищену 
увагу наукової та бізнес-спільноти до пробле-
матики БП. Проте кількість успішних БП нині 
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залишається низькою, і компанії знаходяться 
в активному пошуку підходів, що дають змогу 
створювати і підтримувати успішні БП. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченням БП займається велика кіль-
кість дослідників. З найбільш цитованих авто-
рів можна виділити таких, як Генрі Чезбро 
та Керол Розенблум, Пітер Тімерс, Джоан 
Магрета, Девід Дж. Тейс, Майкл Моріс, Хенінг 
Кагерман. Із наукових праць останніх років 
найвагомішими є надбання таких авторів, як 
Силвіє Свеженова Великов, Настаран Гаджи-
хайдарі, Сем Солаймані та ін. 

Також проаналізовано результати дослі-
джень щодо БП найбільш цитованих робіт і 
робіт останніх років таких авторів, як: В.І. Барі-
ленко, В.В. Бердніков, О.Ю. Гавель, Ч.А. Кері-
мова, А.М. Полозова, І.В. Шамріна, О.В. Горко-
венко, В.Д. Маркова, І.О. Волкова, О.М. Тінкіна, 
Р.О. Ісаєв, О.І. Шаталов, Н.Д. Стрекалова та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Необхідно відзначити, 
що, незважаючи на наявні наукові розробки, 
окремі аспекти теорії і практики маркетинго-
вого підходу до аналізу бізнес-процесів орга-
нізації, цей напрям залишається недостатньо 
дослідженими. Для уточнення і деталізації 
запропоновану схему аналізу зіставлено з 
підходами [1], які є найбільш сучасними та 
враховують останні тенденції розвитку дослі-
джень щодо БП, а також поєднують академіч-
ний складник із спрямованістю у сферу біз-
нес-консультування. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у розробленні 
маркетингового підходу до аналізу БП для 
визначення напряму її вдосконалення, що дає 
змогу координувати дії учасників міжорганіза-
ційної взаємодії відповідно до інтересів кінце-
вого споживача і його верифікації на ринку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення БП передусім пов'язане з 
поняттям цінності, спільно створюваної учас-
никами міжорганізаційної взаємодії (поста-
чальниками, виробниками, каналами розпо-
ділу) для кінцевого споживача. Відповідно, 
БП виходить за межі окремо взятої органі-
зації, і для її аналізу необхідно розглядати 
ланцюжки створення цінності та міжфірмо-
вої мережі. У взаємодії різних учасників БП 
важливу роль відіграє орієнтація ланцюжка 
на інтереси кінцевого споживача, який при-
ймає рішення про придбання (визнання), або 
відмову (невизнання) від спільно виробленої 
цінності. Оскільки цей ланцюжок складається 
з певної кількості комерційних організацій, їх 

основний інтерес полягає в отриманні при-
бутку в результаті взаємодії. Відповідно, 
ключову роль в аналізі БП відіграє маркетин-
говий складник, який дає змогу шукати і про-
понувати такі цінності кінцевого споживача і 
так вибудовувати взаємодію між учасниками 
ланцюжка, щоб у результаті отримати схва-
лення кінцевого споживача.

Базуючись на результатах аналізу тенден-
цій дослідження БП, можна говорити про те, 
що позиції дослідників зближуються щодо 
видів діяльності, які включені до БП. Серед 
них виділяються:

– створення цінності і пропозиція її спожи-
вачеві (value creation and offer);

– механізми доведення цінності до спожи-
вача (value delivery);

– засоби та інструменти привласнення 
частини виробленої цінності у вигляді доходу 
учасниками БП (value capture).

Водночас з огляду на значимість спожи-
вача, яка регулярно підкреслюється у бага-
тьох дослідженнях, а також розуміючи міждис-
циплінарну основу для вивчення БП (у тому 
числі й маркетинговий складник), нами пропо-
нується додати до цього переліку видів діяль-
ності також визначення цінності для спожи-
вача (define value). Від даного виду діяльності 
безпосередньо залежить, чи буде створювана 
в межах БП цінність визнана споживачем, а 
також чи відбудеться трансформація задово-
леності споживача в його готовність здійсню-
вати наступні покупки і приносити прибуток 
організації й іншим учасникам БП.

Дивлячись на даний розширений спи-
сок видів діяльності, який являє собою суть 
БП, можна розглядати в ролі теоретичного 
підґрунтя для БП безперервне відтворення 
ланцюжка «попит – пропозиція – розподіл – 
обмін – споживання – попит …» для окремо 
виділеного продукту, кругообіг ланцюжка 
створення цінності, який приводиться в дію 
різними гравцями ринку для створення цін-
ності, спрямованої на кінцевого споживача. 

Тут важливо відзначити, що, незважаючи 
на формальну відсутність поняття «спожи-
вання» у визначенні БП, саме через нього спо-
живач має можливість визнати цінність, ство-
рювану ланцюжком, і погодитися на повторні 
покупки, пред'являючи попит і беручи участь 
у ланцюжку взаємодії на ринку. Таким чином, 
безперервність даного процесу, що базу-
ється як на мережі організацій, що створю-
ють і доводять цінність до споживача, так і на 
мережі споживачів, які отримують і визнають 
створену цінність, служить основою для ство-
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рення і розподілу цінності/вартості між учас-
никами БП. 

Умови для роботи механізму присвоєння 
спільно створеної цінності створюються за 
рахунок досягнення балансу виробництва та 
споживання, а також рівноваги, до якого праг-
нуть учасники, але яке не обов'язково дося-
гається на кожній стадії взаємодії. Водночас 
механізм розподілу спільно створюваного 
доходу між учасниками залежить від поло-
ження компанії в ланцюжку створення цін-
ності, а також ролі, яку вона відіграє в межах 
БП. На нього також впливають частка ринку, 
яку займає організація, її володіння передо-
вими технологіями, переговорна сила і т. д.

Базуючись на результатах аналізу теоре-
тичних основ і тенденцій досліджень, а також 
на місце, що займає БП у бізнесі, економіці та 
менеджменті, пропонується використовувати 
такі передумови для розроблення концепту-
альної основи БП:

1. Використання синтезованого визна-
чення БП: БП являє собою схему взаємодії 
учасників ланцюжка створення цінності, здій-
снюваного для створення і надання цінності 
споживачеві, а також отримання доходу від 
спільної діяльності. Вона є самостійною оди-
ницею аналізу, демонструє певну стійку струк-
туру взаємодіючих агентів ринку, які спільно 
створюють цінності й отримують доходи. 

2. Розгляд БП у широкому розумінні, спира-
ючись на ланцюжок створення цінності й отри-
мання доходу всіма учасниками взаємодії.

3. Застосування для більш глибокого 
розуміння сутності та особливостей БП між-
дисциплінарного підходу, заснованого на 
напрацюваннях у галузі фінансів, страте-
гічного менеджменту, маркетингу, операцій-
ного менеджменту, логістики, інноваційного 
менеджменту тощо.

4. Застосування теорії міжорганізацій-
них мереж як основи для розуміння процесу 
створення, розподілу і привласнення цінності 
учасниками взаємодії в межах БП.

5. Розгляд окремо етапів проектування і 
функціонування БП.

6. Формування концептуальної основи, 
враховуючи виділені ключові підстави і 
демонструючи взаємопов'язані процеси в 
межах БП.

Концептуальна модель, що демонструє 
взаємодію різних компонентів БМ, розро-
блена на основі вищевикладених принци-
пів і раніше розробленого підходу до марке-
тингу [2]. Основою концептуальної моделі 
є міжорганізаційна взаємодія, яка утворює 

основу БП і показує взаємозв'язок основних 
учасників БП, що беруть участь у процесі 
створення, розподілу цінності, а також при-
своєння спільно створеного доходу від своєї 
діяльності. Основа БП може розглядатися як 
у статичному, так і в динамічному вимірі.

Динамічний вимір передбачає розгляд БП 
у контексті, пов'язаному зі зміною в ланцюжку 
створення цінності, а також зміною основних 
учасників, які включають у себе постачальни-
ків, виробників, канали розподілу і споживачів. 
Кругообіг (відтворення) ланцюжка створення 
цінності здійснюється на мережевій основі 
(«попит – пропозиція – розподіл – обмін – спо-
живання – попит»).

Учасників БП пов'язує між собою механізм 
взаємодії, який може бути заснований на тех-
нологічному процесі створення товару й при-
ймає форму замовлення, здійснення поста-
вок, виконання угод купівлі-продажу, містить 
безліч горизонтальних і вертикальних коорди-
націй. Цей механізм виникає як наслідок вза-
ємодії учасників, і його форми розвиваються. 

Звертаючись знову до сфери електронного 
бізнесу, в межах якої почалося дослідження 
БП, слід зазначити, що саме в ньому активно 
застосовуються різні форми включення кінце-
вого споживача в процес створення цінності 
(участь у процесі розроблення і тестування 
нових продуктів/послуг, оцінка організаціями 
задоволеності споживача наданими продук-
тами/послугами та коригування БП на основі 
даних результатів, розроблення кастомізо-
ваних пропозицій для клієнтів на основі їхніх 
переваг, що характеризуються деталями 
пошукових запитів, і т. д.). Дане включення 
може принципово змінювати БП компанії, що, 
своєю чергою, спонукає компанію до пошуку 
нових форм і можливостей взаємодії.

Базуючись на цій концептуальній моделі, 
пропонується схема аналізу, яка складається 
з послідовного проведення трьох етапів. 

Перший етап – аналіз структури міжоргані-
заційної мережі – спрямований на візуаліза-
цію структури міжорганізаційної взаємодії, які 
беруть участь у процесі створення і розподілу 
цінності, а також отримання доходу від своєї 
діяльності. Тут передбачається визначення 
не тільки самих учасників БП, а й тих ролей, 
які вони в ній відіграють.

Другий етап передбачає аналіз механізму 
взаємодії, що формується між учасниками. 
У цьому разі йдеться про аналіз конкретних 
форм взаємодії (контракти, договори різної 
форми, які укладаються між учасниками, 
інституційні обмеження, які супроводжують 
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взаємодію), а також змістовного боку вза-
ємодії.

На третьому етапі пропонується проводити 
аналіз результатів взаємодії учасників щодо 
створення, розподілу і привласнення цін-
ності. Передбачається аналізувати структуру 
і динаміку товарного, інформаційного, фінан-
сового потоку, потоку контролю над владними 
повноваженнями, які виникають у результаті 
взаємодії гравців ринку, а також потоку спо-
живачів, що є джерелом фінансового благо-
получчя інших учасників БП. 

Виділення трьох рівнів аналізу дає змогу 
впорядкувати і зробити структурованим 
процес аналізу БП. Водночас цей аналіз 
можна проводити як у статичному (мається 
на увазі структура міжорганізаційної мережі, 
окремі зрізи потоків), так і в динамічному 
(зміни, що відбуваються на кожному з рівнів 
аналізу) вимірі.

Ключова ідея маркетингового підходу 
полягає у тому, що система учасників вза-
ємодії, що створює цінність для споживача, 
а також займається отриманням доходу від 
даної діяльності, сприймається як єдине ціле. 
Тим самим основою БП, на нашу думку, є кон-
солідована думка дослідників про те, що БП 
представлені процесами створення, дове-
дення цінності до споживача і вилучення час-
тини створеної цінності учасниками як доходу. 
Відповідно, мережа учасників взаємодії роз-
глядається як єдиний об'єкт дослідження для 
вивчення особливості його функціонування, 
розвитку і відтворення. Базуючись на даному 
розумінні БП, пропонується структурована 
послідовність аналізу, представлена нижче.

Перший рівень аналізу БП являє собою 
візуалізацію структури БП, а саме міжорга-
нізаційної мережі/ланцюжка створення цін-
ності, що передбачає виділення основних 
учасників, їхніх ролей і зв'язків між собою. Цей 
рівень аналізу пропонується умовно назвати 
«скелет». Причому як важливу особливість 
під час аналізу БП на даному рівні необхідно 
враховувати той факт, що учасники взаємо-
дії розрізняються не тільки за своїм станови-
щем і роллю в ланцюжку (фірма-виробник, 
постачальники, канали розподілу, споживачі), 
а й за своїм статусом: можливістю впливати 
на функціонування механізму БП, владними 
повноваженнями, можливостями доміну-
вання, переговорною силою. 

Другий рівень аналізу має справу з меха-
нізмом взаємодії учасників БП і розглядає 
конкретні форми даного механізму. Поді-
бними формами можуть бути, наприклад, 

контрактні взаємини, характеристиками яких 
є тривалість контракту, інструменти мотива-
ції сторін, деталізація параметрів контракту, 
інструменти для дотримання умов контакту 
сторонами. У тому числі механізм взаємо-
дії окремих учасників ланцюжка може бути 
зумовлений їх вертикальною інтеграцією і, як 
наслідок, інвестиціями один в одного. Також 
важливо розглядати на даному рівні й зміс-
товний бік взаємин учасників БП, який є зна-
чущою частиною механізму. Важливу роль тут 
відіграє необхідність аналізу інтересів учасни-
ків, їх узгодженості, а також способів усунення 
неузгодженостей для збільшення цінності для 
кінцевого споживача.

У межах третього рівня схеми передбача-
ється аналіз результатів спільної взаємодії 
учасників БП зі створення, надання цінності 
споживачеві і вилучення частини даної цін-
ності у вигляді доходу. Пропонується розгля-
дати як результати, як уже було зазначено, у 
межах опису концептуальної схеми аналізу 
товарний, грошовий, інформаційний потоки, 
а також потоки контролю над владними 
повноваженнями, які виникають як наслідок 
взаємодії компаній та їх статусу, положення 
в межах БП. 

Також додатково пропонується розглядати 
й потік споживачів, який грає роль джерела 
фінансового добробуту інших учасників БП. 
У процесі використання даних параметрів 
для оцінки мережевих структур і опису їх про-
філів у різних дослідницьких проектах вияви-
лося, що показники, які використовуються 
у практиці бізнесу, можуть описувати лише 
частково результати взаємодії учасників того 
конструкту, який виступає одиницею аналізу в 
даній роботі. Це означає, що одним із важли-
вих завдань є також операціоналізація запро-
понованого підходу, підбір необхідних показ-
ників для вимірювання кожного рівня. 

Водночас під час здійснення операціона-
лізації необхідно враховувати ті специфічні 
показники, які використовуються компаніями 
для вимірювання взаємодії з різними категорі-
ями учасників виходячи з їхньої ролі і функції 
в межах БП. 

У разі систематичного відхилення фактич-
них результатів компанії від цільових показни-
ків, що не приносять бажаного рівня точності 
процедур прогнозування, слід звернути увагу 
на наявність збоїв у БП та можливості їх усу-
нення. Відповідно, якщо виявлення даних 
збоїв може бути здійснене за допомогою 
розуміння механізму взаємодії учасників, ана-
ліз якого проводиться на другому рівні запро-
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понованої схеми, то в межах оцінки резуль-
татів взаємодії слід звернути увагу на вплив 
усунення збоїв у БП на дані результати [1].

У зв'язку із цим наш підхід спочатку засно-
ваний не на розподілі БП на окремі складники, 
вибудовуванні їх у певну послідовність для 
подальшого об'єднання процедурою аналізу, 
а у вихідному припущенні, що механізм вза-
ємодії учасників і структура БП єдині, і нашим 
завданням є визначити, де й як він працює, а 
де дає збої. 

У зв'язку із цим однією з основних процедур 
у запропонованій схемі є виявлення неузго-
дженостей між учасниками в ланцюжку ство-
рення цінності й визначення засобів їх усу-
нення для збільшення цінності, створюваної 
для кінцевого споживача. У силу цього сприй-
няття БП пропонується проводити її аналіз 
на трьох рівнях: структура міжорганізаційної 
мережі/ланцюжка створення цінності (склад 
учасників, їхні ролі), механізм взаємодії учас-
ників, результати взаємодії. Також важливою 
особливістю підходу є те, що учасники лан-
цюжка мають різну переговорну силу, «статус» 
у БП, займаючи в ній різні позиції, тим самим, 
володіючи різними можливостями взаємодії. 
Облік цієї особливості призводить до необхід-
ності розгляду та аналізу БП із позиції домі-
нуючого гравця, який багато в чому визначає 
особливості її функціонування і координує дії 
інших учасників. Оскільки домінуюча ланка 
володіє даними можливостями, здебільшого 
можна спостерігати, як створювана в межах 
БП цінність часто відповідає інтересам саме 
домінуючого учасника, що може також зни-
жувати вигоду, одержувану споживачем. Від-
повідно, процедура зміни БМ передбачає її 
коригування у бік «справедливого» розподілу 
цінності між усіма учасниками, а також збіль-

шення цінності для кінцевого споживача. Від-
повідно, під час застосування даного підходу 
до аналізу і визначення напрямів зміни кон-
кретних БП передбачається послідовно здій-
снити такі кроки (табл. 1).

Табл. 1 демонструє, що спостерігається 
наявність низки загальних підстав між пред-
ставленим маркетинговим підходом та 
іншими підходами: покомпонентно структура 
аналізу БП, домінування ціннісного складника 
в розумінні БП, визнання спільного створення 
цінності учасниками БП, пропозиція схеми 
для класифікації БП, а також визнання необ-
хідності аналізу і класифікація збоїв і неузго-
дженостей між учасниками БП. 

Проте тільки маркетинговий підхід реально 
фокусується на окремій організації і партне-
рах, з якими вона безпосередньо взаємодіє, 
а на всьому ланцюжку створення цінності, 
оскільки кожен її учасник робить свій внесок у 
створення цінності для кінцевого споживача. 
Водночас від кожного учасника залежать 
цілісність ланцюжка та величина цінності, яка 
в підсумку буде отримана кінцевим спожива-
чем. Це пов'язано з тим, що кожен учасник у 
процесі взаємодії керується передусім влас-
ними інтересами, які не завжди збігаються з 
інтересами кінцевого споживача. 

У зв'язку із цим саме маркетинговий підхід 
говорить про необхідність розуміння і визна-
ння різного статусу учасників ланцюжка ство-
рення цінності, а також необхідність коорди-
нації домінуючою ланкою дій і інтересів інших 
учасників для збільшення спільно створюва-
ної споживчої цінності. Це можливо шляхом 
своєчасного визначення збоїв і неузгодже-
ностей у ланцюжку, що виникають між різ-
ними учасниками, і пропозицією способів їх 
подолання. 

Таблиця 1
Сприйняття бізнес-процесів за рівнями аналізу

Рівні аналізу Зміст бізнес-процесу

Перший рівень 
аналізу

1. Візуалізація міжорганізаційної мережі з її основними учасниками та зміс-
товним описом їхніх ролей.
2. Пошук та виділення домінуючої частини (формування гіпотези).
3. Аналіз різноманіття БП та їх класифікація.

Другий рівень 
аналізу

4. Визначення механізму (конкретних форм) та напряму координації, здій-
снюваних домінуючою частиною та іншими учасниками мережі.
5. Визначення та аналіз збоїв та неузгодженостей, що виникають між різ-
ними учасниками БП, а також засобів їх подолання.
6. Виявлення найбільш значущих збоїв, їх ранжування (за яких виникає 
найбільше розмежування між цінністю, виявленою споживачем, та цінністю, 
привласненою іншими учасниками БП).

Третій рівень 
аналізу

7. Аналіз показників, що характеризують склад БП на різних рівнях аналізу.
8. Аналіз впливу збоїв та незбалансованості між учасниками БП на характе-
ристики потоків: матеріального, фінансового, клієнтського.
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Дана необхідність передусім зумовлена 
важливістю орієнтації кожного учасника БП 
окремо і ланцюжка у цілому на інтереси кін-
цевого споживача, від якого в кінцевому під-
сумку залежить фінансове благополуччя всіх 
учасників БП. Виділення домінуючої ланки дає 
змогу зрозуміти, хто в рамках БП має реальну 
можливість і докладає активні зусилля щодо 
впливу на взаємодію інших учасників.

Висновки з цього дослідження. Підсу-
мовуючи особливості описаного вище під-
ходу до аналізу і зміни БП, необхідно відзна-
чити як його основну відмінність, що механізм 
створення, доведення цінності до споживача, 
а також отримання прибутку для учасників 
сприймаються як єдине ціле в контексті мере-
жевої взаємодії учасників БП. Якщо в межах 
інших підходів даний механізм ділиться на 
певні блоки, то тут він є єдиним з позиції його 
розвитку і відтворення. Іншими словами, у 
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цьому підході за основу береться інша оди-
ниця аналізу – мережа взаємодіючих фірм, 
що створюють і доводять цінність до кінцевого 
споживача, а також беруть участь у добуванні 
частини цінності у вигляді доходу від спільної 
діяльності, і ланцюжок створення цінності, а 
не окремо взята організація.

Роль маркетингу як наукової дисципліни 
у цьому разі дає змогу не тільки зрозуміти, 
в чому полягають інтереси кінцевого спожи-
вача, як учасники ланцюжка повинні взаємо-
діяти, щоб їх задовольнити, а й яку вигоду 
учасникам БП принесе довгострокова орі-
єнтація на інтереси кінцевого споживача. 
У зв'язку із цим маркетинговий підхід уявля-
ється як найбільш підходящий для викорис-
тання в практиці бізнесу, у тому числі й тому, 
що він пропонує конкретну послідовність кро-
ків, яку компанії повинні використовувати для 
аналізу і зміни своїх БП.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні в Україні відсутній дієвий 
механізм інвестування масштабних техно-
логічних та інфраструктурних перетворень. 
Міністерства та інші центральні органи вико-
навчої влади мають обмежену кількість 
коштів та засобів для інноваційного розвитку 
галузей, що їм підпорядковуються. Приватні 
ж інвестори повсякчас більш орієнтовані на 
отримання швидкого прибутку без суттєвих 
вкладень ресурсів у здійснення довготрива-
лих інвестиційно-інноваційних проектів, які б 
забезпечували базові технологічні зміни. Всі 
означені чинники повною мірою притаманні 
й залізничній галузі, яка має низку проблем 

інвестиційно-інноваційного розвитку, що й 
зумовлює актуальність та практичну значи-
мість теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Починаючи з праць Й.А. Шумпетера [1], 
який уперше ввів поняття інновацій, та донині 
питання інвестиційно-інноваційного розви-
тку є традиційно актуальним, тому висвітлю-
валося у багатьох ракурсах вітчизняними та 
закордонними вченими для всіх без винятку 
галузей економіки. У сфері залізничного тран-
спорту інвестиційно-інноваційний розвиток як 
процес, головною метою якого є якісна зміна 
бізнес-процесів суб’єктів, що відбувається за 
активізації та вдосконалення механізмів здій-
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снення інноваційної та інвестиційної діяль-
ності розглядає О.Г. Кірдіна [2]. Г.С. Григорьєв 
[3] розкриває особливості інвестиційно-інно-
ваційного відновлення та розвитку залізниць 
із позицій сталого розвитку. О.І. Панченко [4] 
наголошує, що стримування інвестиційно-
інноваційного розвитку відбувається, зокрема, 
через відсутність надійної системи убезпе-
чення інвесторів. Велику кількість робіт при-
свячено дослідженню питань інвестиційно-
інноваційного потенціалу залізничної галузі та 
аспектам визначення ефективності від реалі-
зацій відповідних заходів [5–8].

Тим не менше невирішеною частиною 
загальної проблеми інвестиційно-інновацій-
ного розвитку залізничної галузі є виокрем-
лення та систематизація основних проблем, 
перспектив та напрямів подолання вад інвес-
тиційно-інноваційного розвитку залізничного 
транспорту України.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є виділення 
основних проблем інвестиційно-інноваційного 
розвитку вітчизняної залізничної галузі та 
надання рекомендацій щодо напрямів їх подо-
лання, а також характеристика видів ефекту, 
що може отримати галузь від подолання вад її 
інвестиційно-інноваційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Запорукою економічного розвитку 
є інноваційні перетворення, здійснення яких 
вимагає інвестиційних ресурсів. Залізнична 
галузь у цілому має позитивні економічні 
результати від здійснення господарської 
діяльності. Але більш детальне дослідження 
свідчить про наявність низки проблем, що 
перешкоджають прискореному розвитку і під-
вищенню ефективності роботи українських 
залізниць та носять переважно інвестиційно-
інноваційний характер. Серед них найголовні-
шими виступають: 

– недосконалість нормативно-правової 
бази щодо інвестиційно-інноваційного роз-
витку підприємств залізничного транспорту, 
що призводить до уповільненого просу-
вання в галузі процесів інвестиційно-іннова-
ційного характеру, обмеження можливості 
використання передового досвіду іноземних 
залізниць щодо впровадження новітніх тех-
нологій та форм залучення інвестиційних 
ресурсів;

– недостатня державна підтримка інвес-
тиційно-інноваційного розвитку залізничної 
галузі, що призводить до обмежень онов-
лення основних засобів та розширеного від-
творення виробничого процесу галузі;

– застарілі організаційні форми та методи 
управління галуззю, в яких переважають адмі-
ністративно-командні методи та жорстке цен-
тралізоване планування господарської діяль-
ності, що тим самим обмежує прояв ініціативи 
й творчого підходу до управління галуззю та 
призводить до стримування розвитку і роз-
криття потенціалу галузі, а також уповільнює 
зворотний зв'язок між зовнішнім оточенням 
залізниць та внутрішнім середовищем;

– низький рівень упровадження іннова-
ційних технологій та нової техніки в процес 
виробництва в галузі та високий рівень фізич-
ного та морального старіння технічних засо-
бів залізниць, посилене недосконалістю тех-
нологій, що використовуються в галузі, для 
виконання загального та часткових виробни-
чих процесів, що призводить до зменшення 
технічних засобів залізниць, є підґрунтям 
істотного відставання вітчизняної залізнич-
ної техніки і технологій від рівня передових 
країн світу та призводить до низького рівня 
продуктивності праці, високого рівня мате-
ріаломісткості та трудомісткості виконання 
робіт, високої собівартості кінцевої продукції 
транспорту тощо.

Пошук шляхів подолання перешкод інвес-
тиційно-інноваційного розвитку вітчизняних 
залізниць та створення сприятливих умов 
для нього є особливо актуальним питанням 
в умовах реформування залізничної галузі 
та виконання низки вимог на шляху євроінте-
грації. Доцільно зазначити, що передумовою 
пожвавлення інвестиційно-інноваційного роз-
витку залізничної галузі повинна стати комп-
лексна державна програма зі стимулювання 
процесів залучення в розвиток галузі капіталу 
різних форм власності, що має ґрунтуватися 
на вигідних умовах державно-приватного 
партнерства. Система заходів із прискорення 
інноваційно-інвестиційних потоків повинна 
будуватися на принципах комплексності та 
системності, що є підґрунтям для отримання 
синергічного ефекту від упровадження. 

Видається доцільним запропонувати низку 
заходів щодо подолання проблем інвести-
ційно-інноваційного розвитку залізничної 
галузі, які згруповані відповідно до проблем, 
що їх породжують (рис. 1).

Створення умов державно-приватного 
партнерства передбачає побудову на законо-
давчому рівні системи взаємодії органів дер-
жавної влади та приватних інвесторів, що спря-
мована на сприяння залученню інвестиційних 
ресурсів різних форм власності для оновлення 
виробничої бази галузі та створення норматив-
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ної бази щодо участі в розвитку галузі капіталу 
різних форм власності, поширенню викорис-
тання лізингових схем у роботі галузі, що ство-
рить умови для більш ефективного господарю-
вання залізничної галузі.

Формування системи державного замов-
лення науково- та інноваційно-технічної про-
дукції для залізниць повинно будуватися на 
засадах прозорості проведення тендерних 
закупівель з урахуванням захисту саме вітчиз-
няних виробників, які потенціально можуть 
мати інтерес у співпраці із залізницями. 

Управління галуззю з урахуванням умов 
конкурентного середовища передбачає:

– впровадження системи гнучкого реагу-
вання обсягів надання залізничних послуг із 
перевезення на зміну попиту споживачів;

– розроблення нових та вдосконалення 
наявних маршрутів відповідно до маркетинго-
вих досліджень попиту з урахуванням пропо-
зицій конкурентів (автоперевізників);

– адаптацію системи тарифоутворення 
до вимог ринку, тобто визначення величини 

тарифів на ринкових важелях, а не на витрат-
ному принципи побудови;

– розроблення розкладу руху з ураху-
ванням інтересів пасажирів, оптимізацію 
маршрутів та використання рухомого складу 
відповідно пасажиропотокам та вимогам спо-
живачів, розвиток швидкісного руху тощо.

Продовження реформування управлінських 
функцій галузі в напрямі розподілу управління 
перевізним процесом й управління інфра-
структурою дасть змогу подолати природну 
монополію у залізничній галузі та створити 
внутрішньогалузеву конкуренцію, що неми-
нуче призведе до підвищення ефективності 
роботи залізниць та більш якісного реагування 
на запити споживачів транспортних послуг.

Результатом доцільності впровадження 
системи заходів з інвестиційно-інноваційного 
розвитку залізничної галузі має бути отри-
мання позитивного ефекту. Сукупний ефект 
у цьому разі може містити такі складники, як:

– продуктовий ефект – полягає у про-
вадженні та реалізації нової і/або оновле-

Рис. 1. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку  
залізничного транспорту та напрями їх вирішення
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інноваційних процесів для зменшення ризику щодо 
прийняття управлінських рішень для вибору оптимального 
варіанта інвестиційно-інноваційних проектів 

вдосконалення нормативно-правової бази державного 
регулювання та стимулювання інноваційно-інвестиційних 
процесів у залізничній галузі 

формування системи державного замовлення науково- та 
інноваційно-технічної продукції для залізниць 

створення умов державно-приватного партнерства  

управління галуззю з урахуванням умов конкурентного 
середовища 

удосконалення організаційних форм і методів управління 

НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ  
 

ПРОБЛЕМИ 
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ної продукції (розширення наявного спек-
тру залізничних послуг: розроблення нових 
маршрутів відповідно до вимог споживачів, а 
також розширення супутніх транспортуванню 
послуг тощо);

– технічний ефект – знаходить своє вті-
лення у впровадженні нової техніки, техноло-
гії, що створює умови для збільшення обсягу 
роботи залізниць на ринку транспортних 
послуг (прискорення часу доставки вантажів 
та пасажирів, зменшення часу перебування 
рухомого складу під навантажувально-роз-
вантажувальними операціями, на технічних 
та проміжних станціях; скорочення часу вико-
нання планових ремонтів, збільшення про-
дуктивності праці, економія ресурсної бази 
тощо), а також у підвищенні якості послуг;

– організаційно-управлінський ефект – 
відображується у зростанні ефективності сис-
теми управління (більш раціональне вико-
ристання трудових ресурсів, скорочення часу 
прийняття рішень, ліквідація перехресних 
та дублюючих управлінських функцій на всіх 
організаційних рівнях, зміна підходів до моти-
вації робітників, стилю та методів керування 
галуззю тощо);

– ресурсний ефект – полягає у збільшенні 
ресурсозабезпеченості, ресурсонезалеж-
ності, зменшенні ресурсомісткості продук-
ції транспорту, якщо впровадження інвести-
ційно-інноваційних заходів дає можливість 
такої економії;

– економічний ефект – традиційно най-
головніший для господарюючих суб’єктів в 
умовах ринку, має свій вираз у грошовому 
вимірі як перевищення результатів господа-
рювання над витратами і може бути досяг-
нутим за рахунок зростання продуктивності 
праці в галузі, зниження трудомісткості вико-
нання робіт та надання транспортних послуг, 
собівартості продукції транспорту, зростанні 
прибутку і рентабельності внаслідок упро-
вадження заходів інвестиційно-інновацій-
ного характеру. В об’єктивних умовах сьо-

годення, коли в пасажирському сполученні 
існує разюча збитковість, що притаманне не 
тільки вітчизняним залізницям, а й залізни-
цям переважної кількості країн світу, є доціль-
ним судження про доцільність заходів інвес-
тиційно-інноваційного характеру за критерієм 
приросту економічного ефекту від економії 
витрат від здійснення цих заходів;

– соціальний ефект – знаходить утілення, 
з одного боку, у підвищенні матеріального 
та культурного рівня життя робітників галузі, 
більш повному задоволенні їхніх потреб у 
поліпшенні умов і безпеки праці тощо; з іншого 
боку, у підвищенні рівня задоволеності спожи-
вачів транспортних послуг кількістю та якістю 
отриманих послуг; а крім того, держава тра-
диційно накладає на залізниці статус «соці-
ального перевізника», тим самим реалізуючи 
низку своїх функцій у межах управління соці-
умом як єдиною цілісною системою, частково 
обмежуючи, таким чином, економічну ефек-
тивність роботи залізниць, але створюючи 
умови підтримання різних верств населення 
та галузей економіки за рахунок отримання 
недорогих послуг із переміщення.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, проведене виокремлення основних 
проблем інвестиційно-інноваційного розви-
тку вітчизняної залізничної галузі створює 
умови для комплексного аналізу цього про-
цесу, результатом чого стало надання реко-
мендацій щодо напрямів подолання вад 
інвестиційно-інноваційного розвитку галузі. 
Крім того, систематизація та характерис-
тика складових частин сукупного ефекту, 
що може отримати галузь від упровадження 
означених заходів, дадуть змогу проводити 
більш детальний аналіз впливу впрова-
дження заходів інвестиційно-інноваційного 
характеру на розвиток залізниць. Ураху-
вання наведених аспектів у подальшому 
реформуванні залізничного транспорту буде 
сприяти прийняттю більш ефективних та 
раціональних рішень.
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Особливості управління взаємовідносинами 
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міського господарства імені О.М. Бекетова

Необхідність посилення енергетичної безпеки України та її регіонів у сучасних умовах зумовила зростання 
уваги до пошуку шляхів забезпечення ефективної діяльності підприємств комунальної теплоенергетики, що 
можливе за умов одночасного врахування чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Визначено, що 
перспективні напрями розвитку теплопостачальних підприємств в Україні базуються на необхідності впрова-
дження концепції управління взаємовідносинами. У її межах доцільним є реалізація таких напрямів діяльнос-
ті: реформування внутрішнього середовища (зниження собівартості послуг, у тому числі шляхом реалізації 
енергозберігаючих заходів; удосконалення організаційної структури управління; зміна системи роботи з пер-
соналом); реформування відносин із зовнішнім середовищем (перехід на управління взаємовідносинами зі 
споживачами; розвиток системи державно-приватного партнерства; зміна системи відносин з усіма стейкхол-
дерами комунальних підприємств). 

Ключові слова: теплопостачальне підприємство, стратегія розвитку, управління взаємовідносинами, 
стейкхолдери, державно-приватне партнерство.

Синческул И.Л., Дымченко Е.В. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ КОММУНАЛЬНЫХ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Необходимость усиления энергетической безопасности Украины и ее регионов в современных услови-
ях обусловила повышение внимания к поиску путей обеспечения эффективной деятельности предприятий 
коммунальной теплоэнергетики, что возможно при условии одновременного учета факторов внутренней и 
внешней среды. Определено, что перспективные направления развития теплоснабжающих предприятий в 
Украине базируются на необходимости внедрения концепции управления взаимоотношениями. В ее рам-
ках предусматривается реализация таких направлений деятельности: реформирование внутренней среды 
(снижение себестоимости предоставляемых услуг, в том числе путем реализации энергосберегающих меро-
приятий; усовершенствование организационной структуры управления; изменение системы работы с пер-
соналом); реформирование отношений с внешней средой (переход на управление взаимоотношениями с 
потребителями; развитие системы государственно-частного партнерства; изменение системы отношений со 
всеми стейкхолдерами коммунальных предприятий). 

Ключевые слова: теплоснабжающие предприятия, стратегия развития управления взаимоотношения-
ми, стейкхолдеры, государственно-частное партнерство.

Sincheskul I.L., Dymchenko O.V. RELATIONSHIP MANAGEMENT PECULIARITIES OF MUNICIPAL HEAT 
SUPPLY COMPANIES WITH STEAKHOLDERS

Nowadays the necessity to strengthen the energy security of Ukraine and its regions has led to an increase of 
attention to find ways to ensure the efficiency of municipal heat energy companies. It can be possible due to simul-
taneously taking into account the internal and external environment factors. It is determined that the perspective di-
rections of development of heat supply companies in Ukraine are based on the necessity of introducing the concept 
of relationship management. It provides the implementation of such activities: reforming the internal environment 
(reducing the service cost, including through the implementation of energy-saving activities, improving the organi-
zational structure of management, changing the system of human resources); reforming relations with the external 
environment (the implementation of customer relationship management, the development of a public-private part-
nerships system, changing the system of relationship with all stakeholders of municipal companies).

Keywords: strategy for the development of heat supply enterprises, relationship management, stakeholders, 
public-private partnerships.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ефективність діяльності підприємств 
комунальної теплоенергетики безпосередньо 
впливає на енергетичну безпеку окремих міст, 
регіонів і України у цілому. Загострення ситу-
ації в сучасних умовах спричинене не тільки 
наявними значними боргами основних спо-
живачів теплової енергії, зокрема населення, 
складністю соціально-економічної ситуації в 
країні, а й відсутністю економічних стимулів 
зниження витрат на виробництво комуналь-
них послуг, нерозвиненістю конкурентного 
середовища, великими втратами енергії, 
палива, інших ресурсів. Тобто йдеться про 
необхідність одночасного врахування чинни-
ків внутрішнього і зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням підвищення ефективності управління 
комунальних підприємств присвячено праці 
таких науковців, як: А. Аллахвердян, В. Воро-
тинцев, В. Гавриленко, С. Галенко, Т. Клеба-
нова, О. Коцюрба, Л. Ліпич, К. Мамонов, М. Миз-
нікова, О. Нагорна, О. Погайдак, В. Світлична, 
І. Труш, О. Чуб, Ю. Шаров, І. Яремко та ін.

Проте, незважаючи на наявність наукових 
праць і багатий світовий досвід практичної 
реалізації маркетингової концепції, проблема 
підвищення ефективності управління від-
носинами теплопостачальних підприємств 
України зі стейкхолдерами залишається ще 
недостатньо вивченою, що й стало об’єктом 
дослідження. Багато в чому це пов’язано з 
еволюцією наявних проблем, зміною їх вну-
трішньої структури і зовнішнього оточення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Виходячи із цього та спираючись 
на наявний позитивний іноземний досвід екс-
плуатації і розвитку систем теплопостачання 
в сучасних умовах, доцільними виявляються 
розроблення й упровадження стратегії управ-
ління взаємовідносинами зі споживачами 
комунальних теплопостачальних підпри-
ємств, яка б дала змогу ефективно викорис-
товувати наявні організаційні, кадрові, енер-
гетичні, фінансові та матеріальні ресурси. 
Метою дослідження є формулювання стра-
тегічних напрямів реформування теплопоста-
чальних підприємств на основі впровадження 
принципів управління взаємовідносинами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зміни виробничих і управлінських 
технологій та процесів багато в чому завдяки 
все більш інтенсивному використанню 
комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних 
технологій, еволюціонуванню стилю життя, 
звичок, потреб і, нарешті, суттєвому поси-

ленню конкуренції, яка набуває на багатьох 
ринках глобального характеру, створюють як 
нові можливості, так і нові вимоги для суб’єктів 
господарювання у сфері теплопостачання. 
При цьому кожному підприємству необхідно:

– зберігати, акумулювати і грамотно вико-
ристовувати накопичений досвід, який у мину-
лому приносив їм успіх і прибутки; 

– дбати про компетенції і професіоналізм 
персоналу;

– вдосконалювати свою послугу як кінце-
вий продукт відповідно зі змінами зовнішнього 
середовища;

– коригувати свої корпоративні стратегії, 
приводячи їх у відповідність із новими ринко-
вими ситуаціями. 

Одним з основних принципів реформу-
вання і розвитку теплопостачання повинне 
бути забезпечення співпраці між усіма стейк-
холдерами. Тож визначено, що перспективні 
напрями розвитку теплопостачальних під-
приємств в Україні базуються на необхідності 
впровадження концепції управління взаємо-
відносинами, в основі якої має бути закла-
дена стратегія, що дає змогу забезпечувати:

– зменшення собівартості послуг і збіль-
шення прибутковості підприємств;

– належне планування, організацію, коор-
динацію, контроль і стимулювання усіх підроз-
ділів, які відповідають за роботу з клієнтами;

– організацію ефективних рекламних і 
маркетингових кампаній;

– використання інноваційних управлін-
ських принципів, методів, засобів для інтен-
сифікації процесу формування попиту на 
послуги у сфері теплозабезпечення і поста-
чання гарячої води;

– стратегічне управління розвитком під-
приємства.

Одним із найважливіших серед зазначених 
чинників є стратегічне управління, оскільки 
реалізація всіх інших завдань переважно 
залежить від правильно вибраної страте-
гії розвитку. Між тим практично всі фахівці 
зі стратегічного управління основою ефек-
тивної реалізації стратегії називають визна-
чення цілей і завдань функціонування під-
приємства на стратегічну перспективу. Тому 
в рамках дослідження внутрішньоорганіза-
ційоного аспекту управління взаємовідноси-
нами теплопостачальних підприємств пропо-
нується розглянути складники стратегічного 
планування: цілепокладання і реалізація 
заходів щодо досягнення визначених цілей.

Розглядаючи підходи до цілепокладання, 
варто враховувати як чинники зовнішнього, 



367

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

так і внутрішнього середовища у їх тісному 
взаємозв’язку.

У рамках даного дослідження складно 
визначити універсальні цілі, які будуть під-
ходити для всіх комунальних теплопоста-
чальних підприємств. Це пояснюється тим, 
що зовнішнє і внутрішнє середовище під-
приємств, які функціонують у різних містах і 
задовольняють потреби різних груп спожива-
чів, значно відрізняються. Як і відрізняються 
можливості місцевих бюджетів, якість і рівень 
зносу мереж, рівень кваліфікації персоналу 
тощо. Формулюючи цілі і завдання, варто 
зазначити, що всі підприємства мають певний 
життєвий цикл, тому як базовий метод для 
формулювання цілей і завдань комунальних 
теплопостачальних підприємств визначимо 
цілепокладання на основі теорії життєвого 
циклу підприємства. 

Зміна відносин будь-якого підприємства із 
зовнішнім середовищем є першою ознакою 
його переходу на новий етап життєвого циклу. 
При цьому в межах адаптації даного методу 
управління до умов діяльності теплопоста-
чальних підприємств важливим є викорис-
тання не тільки економічних показників для 
визначення точок переходу, а й соціальних. 
Відповідно до переліку чинників впливу зі зна-
чним ваговим коефіцієнтом повинна увійти 
клієнтська структура підприємства (а саме 
основні замовники і споживачі послуг – меш-
канці територіальної громади). 

Виходячи з описаної вище логіки, цілями 
діяльності комунальних теплопостачальних 
підприємств визначаються: підвищення рен-
табельності, збільшення прибутків, забезпе-
чення доступності, надійності і стабільності 
теплопостачання на основі високоякісного 
задоволення попиту різних груп клієнтів. На 
основі поставлених цілей формується набір 
завдань, які спрямовані на досягнення мети 
і, відповідно до концепції управління вза-
ємовідносинами, повинні включати відпо-
відні напрями. Схематично структура завдань 
стратегічного розвитку теплопостачальних 
підприємств наведена на рис. 1.

1. Зниження собівартості послуг, які 
надаються (зниження собівартості теплової 
енергії, відмова від нормативного розподілу 
теплової енергії та забезпечення управління 
попитом із боку клієнтів). Реалізація зазначе-
них заходів призводить до зниження собівар-
тості й потреби в споживанні теплової енергії.

Загальна схема забезпечення зниження 
собівартості теплової енергії така:

1) інвестиції;

2) інновації (технологічні, управлінські, еко-
номічні);

3) практика з енергозбереження (під час 
транспортування, споживання, генерації).

2. Удосконалення організаційної структури 
управління. Важливо відзначити, що досяг-
ненням цілей підприємства повинна сприяти 
відповідна організаційна структура, яка може 
зазнавати змін у рамках стратегічного, тактич-
ного і оперативного управління комунальним 
підприємством. Основними принципами зміни 
структури управління можуть виступати: прин-
цип орієнтації на клієнта; принцип коорди-
нації та принцип проектного менеджменту. 
Впровадження технологій проектного менедж-
менту дасть змогу забезпечити більш ефек-
тивний розподіл управлінських функцій між 
суб’єктом і об’єктом управління, оцінювати 
якість реалізації як окремої операції із задово-
лення потреб клієнтів, так і в цілому процесу 
обслуговування.

Відзначимо, що в рамках стратегіч-
ного управління визначається концептуаль-
ний поділ діяльності підприємства на окремі 
напрями (виробничий, фінансовий, кадровий 
тощо) й уточняються орієнтовні відповідальні 
за їх виконання. Більш детальна фіксація є 
неефективною через постійні зміни зовніш-
нього середовища, на які організаційна струк-
тура повинна постійно реагувати. 

Краще використовувати органічні струк-
тури. У цьому разі працівники повинні само-
стійно вирішувати свої конкретні завдання 
в контексті завдань підприємства у цілому. 
Значна частина формальних характеристик 
і визначених посадових обов’язків у такому 
разі відпадає, оскільки їх необхідно постійно 
переглядати під час взаємодії з іншими учас-
никами вирішення даного завдання. Ця вза-
ємодія відбувається як за вертикаллю, так і за 
горизонталлю. Найбільш показовою органіч-
ною структурою є матрична структура управ-
ління. Вона є найбільш ефективною в умовах 
динамічного та мінливого зовнішнього серед-
овища і наявності як зовнішніх, так і внутрішніх 
проблем, які не мають прийнятних стандарт-
них рішень. За такої структури працівники 
утворюють спеціалізовані групи. При цьому 
члени групи підпорядковуються як керівнику 
проекту, так і керівникам тих функціональних 
відділів, у яких вони працюють постійно. Керів-
ники груп у матричній організації відповідають 
за планування та інтеграцію всіх видів діяль-
ності і ресурсів, необхідних для досягнення 
цілей групи. Перед упровадженням матричної 
структури на теплопостачальні підприємства 
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необхідно визначити ті проблеми або сфери 
діяльності, де впровадження даної структури 
буде найбільш ефективним. 

3. Зміна/вдосконалення системи роботи 
з персоналом, підвищення рівня мотивації 
працівників і поліпшення системи контр-
олю. У мотиваційній системі слід система-
тизувати і регламентувати процес нефор-
мального спілкування і самомотивації. Під 
час функціонування даної системи можлива 
поява синергетичного ефекту самоорганіза-
ції, коли динамічна нелінійна і часто дезор-
ганізована структура в результаті системати-
зації та інформаційної координації починає 
функціонувати організовано, відповідно до 
завдань, затверджених у стратегії розвитку 
підприємства. 

Важливою вимогою під час практичної 
реалізації даної системи є вимога цілісності 
та вдосконалення системи контролю. Так, за 
стратегічного планування необхідно постійно 
відстежувати ефективність досягнення стра-
тегічних цілей і завдань. У рамках тактичних 
операцій необхідно контролювати стан орга-
нізаційної структури підприємства, і процес 
оперативного контролю полягає у відстеженні 
виконання оперативних завдань. Сьогодні 
одним із найбільш популярних методів контр-
олю над оперативною діяльністю підприєм-
ства є контролінг. 

Таким чином, зміна внутрішнього середо-
вища в межах управління взаємовідносинами 
передбачає, насамперед, реформування сис-
теми управління процесами: теплогенерації, 
теплопередачі і теплозбереження, розвитку 

організаційної структури, мотивації і контр-
олю над діяльністю персоналу. 

Дещо інша політика й інші завдання вини-
кають під час розгляду зв’язків: відносин 
теплосистеми із зовнішнім середовищем, де 
головний стейкхолдер – споживачі, що визна-
чається як структура клієнтської бази. Амери-
канські фахівці у сфері управління взаємовід-
носинами запропонували спосіб графічного 
опису клієнтської структури підприємства 
[3, с. 156], яку, на нашу думку, можна засто-
сувати до діяльності комунальних теплопос-
тачальних підприємств. Відповідно до даного 
способу опису, виділяються три рівня клієнтів:

– клієнти, які здійснюють одноразові 
покупки послуги;

– стабільні клієнти (постійно здійснюють 
покупки);

– клієнти, які не тільки користуються 
послугами підприємства, а й рекламують 
його переваги.

Власне побудова клієнтської структури 
полягає у визначенні співвідношення кіль-
кості клієнтів у кожній групі. Залежно від цього 
співвідношення можна виділити чотири осно-
вні типи клієнтської структури: «неправильна 
піраміда», «правильна піраміда», «пісочний 
годинник» та «шестикутник». Виходячи з опису 
нинішньої ситуації у попередніх дослідженнях, 
зазначимо, що більшість комунальних підпри-
ємств сьогодні має клієнтську структуру за 
типом «шестикутника», а стратегічною метою 
має бути вибрана саме «правильна піраміда».

Виходячи із цього, а також базуючись 
на теорії життєвого циклу теплопостачаль-

 

Основні завдання стратегічного розвитку 
комунальних теплопостачальних підприємств 

Реформування внутрішнього 
середовища 
 

Перехід на управління взаємо-
відносинами зі споживачами 

Зниження собівартості послуг, які 
надаються  

Розвиток системи державно-
приватного партнерства 

Удосконалення організаційної 
структури управління 

Зміна системи роботи з 
персоналом 

Зміна системи відносин із 
зовнішніми стейкхолдерами 

Реформування відносин із зовнішнім 
середовищем 

Рис. 1. Структура основних завдань стратегічного розвитку  
комунальних теплопостачальних підприємств у сучасних умовах
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ного підприємства у відносинах з клієнтами, 
доцільно забезпечити:

– постійне відстеження характеру відносин 
підприємства зі споживачами для точної та 
оперативної ідентифікації перехідних періодів;

– проведення коригувальних заходів 
(цілевказування) за умов наявності негатив-
них тенденцій; причому зусилля повинні бути 
спрямовані не тільки на відновлення певних 
фінансових і інфраструктурних показників, 
а й на відновлення оптимальної для даного 
етапу клієнтської структури підприємства. 

Важливо також відзначити, що управ-
ління взаємовідносинами дає змогу забез-
печувати системний підхід у відносинах між 
продавцями і споживачами послуг із тепло-
постачання. Для демонстрації його переваг 
проведемо аналіз реалізації низки важливих 
принципів функціонування складних систем, 
таких як: цілісність (емерджентність), комуні-
кативність (відкритість), необхідна різноманіт-
ність, самоорганізація [4; 5].

Розглянемо особливості реалізації кож-
ного принципу в практичній площині, зокрема 
в контексті взаємодії надавачів і споживачів 
послуг у сфері теплопостачання (табл. 1).

Слід зазначити, що система економічної 
безпеки підприємства ґрунтується на прин-
ципі зворотного зв’язку, зміст якого полягає у 
необхідності виникнення у суб’єкта управління 
відповідної реакції, щоб утримати систему в 
заданому стані та дати змогу спрямувати до 
своїх цілей [6, с. 52]. Саме він є найважли-
вішим інструментом координації діяльності 
теплопостачального підприємств та адаптації 
до змін зовнішнього середовища. 

Одним із важливих напрямів роботи тепло-
постачальних підприємств зі стейкхолде-
рами є розвиток системи державно-при-
ватного партнерства. Законодавчі зміни 
2010–2015 рр. в Україні значно розширили 
можливості для залучення приватних інвесто-
рів у сферу теплоенергетики. Так, місцеві ради 
отримали можливість передати комунальні 
теплопостачальні підприємства в концесію 
або оренду приватним інвесторам. Однак це 
не стало типовою практикою з причини склад-
ності їх організаційного механізму. Як наслідок, 
через зарегульованість даної сфери інвестори 
не поспішають вкладати гроші в теплоенерге-
тику. Приклади передачі комунальних підпри-
ємств у концесію або оренду – одиниці. При 
цьому розвиток державно-приватного парт-
нерства у цій сфері міг би залучити не тільки 
інвестиції, а й знизити діючі витрати. Так, 
зокрема, це дало б змогу забезпечити зни-

ження фінансового навантаження на органи 
місцевого самоврядування місцеві бюджети. 

Основними проблемами, які підлягають 
вирішенню у цій сфері на законодавчому 
рівні, можна визнати такі:

– бюджетно-фінансові – потребує чіткого 
визначення в договорі оренди чи концесії спо-
сіб отримання та погодження платежів, які є 
обов’язковими за умов дострокового розі-
рвання договору оренди чи концесії, також 
необхідним є створення умов, зокрема через 
зміни у Бюджетному кодексі, за яких місцеві 
ради можуть здійснювати виплати і поза 
поточним бюджетним роком;

– тарифоутворюючі – оскільки, згідно з 
чинним законодавством, установлення тари-
фів на услуги теплопостачання є централі-
зованим, саме центральний орган виконав-
чої влади (сьогодні це НКРЕКП) здійснює 
встановлення тарифів на теплову енергію 
суб’єктам, які надають відповідні послуги.

Таким чином, розвиток державно-приват-
ного партнерства стримується через недоско-
налість чинного законодавства, яке, з одного 
боку, не дає змогу приватним суб’єктам про-
рахувати майбутні економічні ефекти від своїх 
інвестицій, а з іншого – обмежує права органів 
місцевого самоврядування та територіальні 
громади у відносинах із потенційними інвес-
торами у стратегічно важливих для громад 
сферах, до яких належить і теплопостачання.

У межах чинного законодавства існують 
можливості налагодження партнерських від-
носин із більшістю наявних стейкхолдерів. 
Механізмами побудови таких відносин є:

1. Створення колегіального органу управ-
ління комунальним теплопостачальним 
підприємством у сфері теплопостачання 
(наприклад, наглядової ради). Такий орган 
доцільно формувати з представників структур-
них підрозділів місцевої ради, місцевих дер-
жавних адміністрацій, експертів, науковців, а 
також представників бізнесу та громадськості. 
Даний орган можна наділити повноваженнями 
щодо визначення стратегії і перспектив розви-
тку підприємства, контролю над витрачанням 
коштів, надання послуг, затвердження звітів 
про результати господарської діяльності, при-
значення і звільнення від посади керівників 
підприємства тощо.

2. Перехід на контрактні відносини 
керівників теплопостачальних підприєм-
ства з місцевою радою. Місцева рада пови-
нна укладати і щорічно оновлювати контр-
акти з керівниками відповідних комунальних 
підприємств, у яких повинні бути прописані 



370

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

зобов’язання керівників не тільки щодо під-
вищення ефективності роботи, підвищення 
якості теплопостачання, зниження собівар-
тості виробництва і розподілу теплової енер-
гії, а й щодо налагодження і підтримки кому-
нікацій з усіма стейкхолдерами. 

3. Використання механізмів економічного 
стимулювання, що дає змогу підвищувати 
ефективність комунікацій теплопостачаль-
них підприємств зі стейкхолдерами через 
надання певних пільг (зокрема, щодо оренди 
землі, майна тощо) у разі реалізації певної 

програми, спрямованої на поліпшення вза-
ємодії, насамперед, громадськими організа-
ціями, організаціями співвласників багатопо-
верхових будинків, органами самоорганізації 
населення тощо.

4. Упровадження системи маркетингу 
відносин зі стейкхолдерами. Підприємство 
має періодично збирати інформацію про їхні 
потреби і проблеми, ініціативи тощо, на основі 
якої приймаються і здійснюються рішення 
щодо підвищення ефективності надання 
споживачам необхідного рівня якості, про-

Таблиця 1
Аналіз важливості реалізації основних принципів функціонування складних систем 

для клієнтів і теплопостачального підприємства (ТП)
Суб’єкт Реалізація принципу Нереалізація принципу

1 2 3
Цілісності

Клієнти Отримання повного комплексу якіс-
них послуг. Стандартизація технологій 
обслуговування клієнтів, в т. ч. «під 
ключ»

Роздробленість обслуговування, додат-
кові витрати на пошук супутніх і додатко-
вих послуг

ТП Додатковий прибуток від реалізації 
супутніх послуг, зменшення ризиків за 
рахунок диверсифікаційних заходів, 
ефективне функціонування системи 
управління 

Неможливість застосування системного 
підходу до управління

Комунікативності
Клієнти Отримання повного обсягу необхідної 

інформації для прийняття рішення про 
початок (продовження) співробітництва. 
Прозорість відносин

Невизначеність, додаткові витрати, 
пов’язані зі збором інформації

ТП Можливість оперативного збору інфор-
мації про всіх суб’єктів зовнішнього 
середовища. Отримання важливої 
додаткової інформації від клієнтів

Неможливість надання якісних послуг 
внаслідок низької якості інформаційного 
забезпечення

Необхідної різноманітності
Клієнти Обслуговування характеризується 

двома тенденціями: стабільність і 
постійні інновації, у клієнта можуть 
виникати відчуття «приємного сюрп-
ризу», коли сервіс і послуги перебіль-
шують очікування

«Лінійні» дії підприємства щодо клієн-
тів, відсутність індивідуального підходу, 
недоотримання специфічних, індивіду-
альних послуг

ТП Динамічний розвиток асортименту 
послуг та сервісного обслуговування, 
формування іміджу передової організа-
ції, що розвивається

Втрата невеликого, але дуже важливого 
сегмента «прогресивних» клієнтів, сильна 
залежність від ринкової кон’юнктури і 
більш динамічних конкурентів

Самоорганізації 
Клієнти Простота, але при цьому багатоварі-

антність взаємодій з підприємством; у 
клієнта складається відчуття надійності 
і простоти роботи внутрішньої системи 
при одночасній наявності певної свободи

Відносини характеризуються складністю 
і багатоваріантністю, або простотою і 
лінійністю. Клієнт може помічати ознаки 
«неорганізованості» внутрішніх процесів 
підприємства

ТП Висока ефективність управління за 
рахунок зниження організаційних 
витрат і внутрішнього опору, інтелекту-
алізація і формалізація процесів

Атмосфера «жорсткої» регламентації 
процесів, високий рівень внутрішніх 
трансакційних витрат
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гнозування їхніх потреб, змін у зовнішньому 
середовищі тощо. Також необхідно провести 
класифікацію стейкхолдерів і виявити тих, 
для яких реалізація маркетингу відносин буде 
найбільш економічно ефективною.

На особливу увагу в системі відносин зі 
стейкхолдерами заслуговують відносини між 
комунальними підприємствами та місцевими 
радами. Аналіз останніх наукових досліджень 
[1; 10] дав змогу сформулювати два основних 
принципи підвищення ефективності взаємодії 
між місцевої радою і комунальним теплопос-
тачальним підприємством:

– обмеження втручання місцевої адміні-
страції в господарську діяльність комуналь-
ного теплопостачального підприємства;

– застосування гнучких механізмів еко-
номічного стимулювання, що ґрунтуються 
на показниках ефективності роботи підпри-
ємства.

Практика показує, що найчастіше виконавчі 
органи місцевих рад практикують жорсткий 
контроль господарської діяльності комуналь-
ного теплопостачального підприємства. Це 
створює негативний вплив на ефективність 
останнього. До того ж багато чого залежить 
від кваліфікації представників органу місце-
вого самоврядування та їх розуміння цілей 
системи управління і стратегічних напрямів 
діяльності комунального підприємства. 

5. Розроблення тарифної політики та 
затвердження тарифів на теплову енергію 
й відповідні послуги для різних категорій спо-
живачів, оперативний контроль над якістю 
теплопостачання. Використання ефективної 
тарифної політики підвищує зацікавленість 
теплопостачального підприємства в енергоз-
береженні та зниженні собівартості теплової 
енергії. Таким чином, завдання місцевої ради 

полягає у тому, щоб організувати економічне 
стимулювання діяльності підприємства щодо 
підвищення зазначених показників якості за 
умов мінімізації тарифів на теплопостачання. 

Іншими важливими складниками меха-
нізму вдосконалення відносин підприємства 
зі споживачами є: контроль над інформацій-
ним забезпеченням споживачів та проведення 
фінансового і технологічного аудиту діяльності 
теплопостачального підприємства, оцінка 
ефективності його діяльності. Одним із голо-
вних завдань такого аудиту є оцінка ефектив-
ності діяльності підприємства і розроблення 
пропозицій щодо її підвищення. Саме мето-
дичні засади економічної ефективності діяль-
ності теплопостачальних підприємств стануть 
метою подальших досліджень. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, за результатами дослідження сформу-
льовано цілі управління взаємовідносинами, 
які полягають у максимально ефективному 
використанні внутрішніх та зовнішніх ресурсів 
теплопостачального підприємства за рахунок 
цілеспрямованого і технологізованого про-
цесу розроблення і реалізації ділових страте-
гій, а також технологій щодо підвищення його 
прибутковості з одночасним підвищенням 
рівня задоволення споживачів

Для забезпечення ефективної роботи кому-
нальних підприємств доцільним у сучасних 
умовах є впровадження концепції управління 
взаємовідносинами, яка б дала змогу ефек-
тивно використовувати наявні виробничі, 
організаційні, кадрові та фінансові ресурси. 
Досягненню стратегічних цілей діяльності 
комунальних теплопостачальних підприємств 
повинні сприяти відповідна організаційна 
структура та чітко виважені механізми вза-
ємодії зі стейкхолдерами. 
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У статті проаналізовано терміни «персонал», «мотивація персоналу» з погляду менеджменту. Визначе-
но основні функції мотивування працівників та методи його реалізації, а також з’ясовано систему принципів 
формування оптимальної моделі мотивації персоналу для підприємства. Зосереджено увагу на особливостях 
мотивації працівників українськими підприємствами. Проаналізовано чинники, які впливають на результати 
мотивування робочого колективу.
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ПЕРСОНАЛА

В статье проанализированы термины «персонал», «мотивация персонала» с точки зрения менеджмента. 
Определены основные функции мотивирования работников и методы его реализации, а также выяснена 
система принципов формирования оптимальной модели мотивации персонала для предприятия. Сосредо-
точенно внимание на особенностях мотивации работников на украинских предприятиях. Проанализированы 
факторы, которые влияют на результаты мотивирования рабочего коллектива.

Ключевые слова: персонал, предприятие, управление персоналом, мотивация персонала, методы и 
средства мотивации персонала.

Strus R.V., Koval O.G., Myshko O.V. OPTIMIZE ENTERPRISE MANAGEMENT BY MOTIVATING STAFF
The article analyzes the term “personnel”, “personnel motivation” in terms of management. The basic functions 

of motivation of employees and methods of its realization were determined, as well as the system of principles of 
forming the optimal motivation model for the enterprise was clarified. The focus is on the peculiarities of motivation 
by Ukrainian enterprises. The factors influencing employees' motivation results are analyzed.

Keywords: personnel, enterprise, personnel management, motivation of personnel, methods and means of 
personnel motivation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Започаткувати діяльність, а зго-
дом управління та розвиток сучасного під-
приємства неможливо, звичайно, без пер-
соналу – «провідного виробничого чинника, 
резерву економічного зростання та конкурен-
тоспроможності» [1], основного джерела про-
дуктивної та ефективної праці будь-якого під-
приємства.

Проте водночас наявність персоналу не 
забезпечує успішної діяльності будь-якого 
підприємства, оскільки реалізація поставле-

них завдань можлива лише за умови зацікав-
леності у цьому самого персоналу та ефек-
тивності керівництва. Можемо стверджувати, 
що така зацікавленість проявляється завдяки 
правильному мотивуванню, яке призводить 
до виконання цілей та кар’єрного росту. 

Мотивація співробітників займає одне із 
центральних місць в управлінні персоналом, 
оскільки вона безпосередньою керує їхньою 
поведінкою. Важливо при цьому, щоб цілі 
мотивації того чи того працівника співпадали 
з інтересами підприємства, тому вибір мене-
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джера персоналу та його діяльність займа-
ють важливе місце в діяльності підприємства 
загалом. 

Важливою ознакою сучасного підприєм-
ства є акцентування уваги на співробітниках, 
насамперед на їх підборі та мотивуванні, що 
згодом стане основою успішної діяльності, 
адже навіть за умов ефективної організації 
структури, використання сучасного устатку-
вання (оргтехніки, засобів збору й обробки 
інформації), але без мотивації праці праців-
ників підприємству не варто розраховувати 
на досягнення бажаних показників, бо праців-
ники не будуть справлятися зі своїми службо-
вими обов’язками.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз світової та української літератури 
з питань мотивації персоналу в теоретичному 
й методологічному аспектах, безперечно, вка-
зує на інтерес науковців до цього питання. До 
таких, зокрема, належать праці О.В. Бика-
нова про мотивацію праці як важливий чинник 
забезпечення ефективного управління персо-
налом підприємства [2]; С.Т. Дуда та Х.Р. Кіцак, 
в якій висвітлено взаємозв’язок мотивації 
праці та її результативності [3]; М.П. Клименко 
й О.О. Філатова, які проаналізували реаліза-
цію мотивації працівників у загальній стратегії 
підприємства [4]; В.А. Літинської про мотива-
ційні методи кар’єрного росту персоналу [5]; 
В.В. Співака, яка ґрунтується на мотивуванні 
як засобі ефективного менеджменту [6] тощо. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження полягає 
у визначенні понять «персонал», «мотивація 
персоналу», вивченні основних підходів до 
мотивації персоналу та методів їх реалізації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Успішне управління персоналом 
належить до одного з вагомих чинників 
існування на ринку праці підприємства як 
структури, що здатна до конкурування та 
саморозвитку. Сучасним підприємствам та 
організаціям потрібен управлінець, який орі-
єнтований на сучасні управлінські пріоритети, 
здатний до особистісної та професійної само-
актуалізації й саморозвитку в управлінській 
діяльності і володіє лідерськими якостями 
[7, с. 73].

Для оптимізації процесу управління для 
працівників підприємства застосовують моти-
вацію як чинник підвищення продуктивності 
виробництва. Для з’ясування сутності такого 
явища необхідно проаналізувати значення 
цього терміну. Мотивація ‒ сукупність зовніш-
ніх і внутрішніх сил, які спонукають людину 

до діяльності, визначають поведінку, форми 
діяльності, надають цій діяльності спрямова-
ності, орієнтованої на досягнення особистих 
цілей і цілей організації [8, с. 16].

Найчастіше категорію мотивації персоналу 
трактують як процес або ж як систему заходів, 
рідше у науковій літературі з менеджменту 
його визначають як функцію керівництва, яка 
полягає у формуванні у працівників стимулів 
до праці (спонукання їх працювати з повною 
віддачею), а також у довгостроковому впливі 
на працівника для зміни по заданих параме-
трах структури його ціннісних орієнтацій та 
інтересів, формування відповідного мотива-
ційного ядра і розвитку на цій основі трудо-
вого потенціалу [9, с. 5].

О.В. Крушельницька вважає, що це – «дов-
готерміновий вплив на працівників із метою 
зміни за заданими параметрами структури 
ціннісних орієнтацій та інтересів, формування 
відповідної мотиваційної системи і розвиток на 
цій основі трудового потенціалу» [10, с. 117].

Більш точне визначення категорії «мотива-
ція» пропонує Л.М. Шевчук: «Мотивація пер-
соналу – це поєднання цілої низки складників, 
таких як мотивація трудової діяльності, тобто 
спонукання персоналу до ефективної трудо-
вої діяльності, що забезпечує необхідні вина-
городи і задовольняє наявні потреби; моти-
вація стабільної та продуктивної зайнятості; 
мотивація розвитку конкурентоспроможності 
працівника; мотивація володіння засобами 
виробництва; мотивація вибору нового місця 
роботи тощо» [8].

Мотивація персоналу підприємства у своїй 
структурі має такі компоненти: мотивація тру-
дової діяльності, інакше кажучи, спонукання 
персоналу до ефективної трудової діяльності, 
що забезпечує необхідні винагороди і задо-
вольняє наявні потреби; мотивація стабільної 
та продуктивної зайнятості; мотивація роз-
витку конкурентоспроможності працівників; 
мотивація володіння засобами виробництва; 
мотивація вибору нового місця роботи тощо.

Відповідно, можемо стверджувати, що 
мотивування персоналу виконує такі функції: 

– визнання напрацювань тих працівників, 
які показали і показують високі результати у 
свої роботі, для їх подальшої мотивації;

– диференціація оцінювання високих 
досягнень персоналу;

– популяризація результатів напрацювань 
конкретного працівника;

– за правильної мотивації – підвищення 
продуктивності праці підприємства та зрос-
тання його конкурентоздатності;
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– підвищення показників трудової актив-
ності персоналу тощо.

Враховуючи функції мотивації персоналу, 
доречно диференціювати основні методи 
цього мотивування у сучасних умовах, до 
яких, на нашу думку, належить два різновиди:

1) матеріального характеру (грошові зао-
хочення за виконання цілей; система захо-
дів, спрямована на надання працівникам 
додаткових пільг, певних послуг чи соціальної 
допомоги; грошові інвестиції в професійне 
навчання персоналу: залучення їх до участі в 
курсах, семінарах, конференціях тощо); 

2) нематеріального характеру (система 
заходів щодо покарання працівників за неви-
конання/неналежне виконання посадових 
обов’язків із метою уникнення шкоди для 
підприємства; заохочувальні винагороди, 
конкурси на звання найкращого працівника 
тижня/місяця/року; забезпечення зворотного 
зв’язку керівництва з персоналом за допо-
могою проведення корпоративних заходів з 
участю керівництва, проведення анонімного 
опитування, залучення персоналу до вирі-
шення загальних питань підприємства тощо). 

Проте, крім цього, варто пам’ятати про чин-
ники, які впливають на вибір методики моти-
вації працівників підприємства та засобів її 
реалізації. Вагомим у мотивуванні персоналу 
буде насамперед урахування пріоритетності 
виду мотивації для конкретного співробіт-
ника, яку можна визначити під час його вхо-
дження в колектив, адже однотипність засо-
бів для всіх працівників знижує ефективність 
їхньої діяльності.

Диференційними характеристиками у 
цьому плані вважаємо також вікові та гендерні 
особливості, які суттєво впливають на ефек-
тивність упроваджуваної системи мотивації. 
Крім цього, під час вибору методики необ-
хідно окреслювати перспективу кар’єрного 
зростання, а головне – не лише для персо-
налу підприємства, а й для потенційних його 
працівників. У такий спосіб ця мотивація може 
стати ключовою під час вибору бажаних вакан-
сій, тому підприємству доречно доступно й 
чітко висвітлювати план кар'єрної політики і 
просування по службі, де доцільно вказувати 
послідовність посад, які може займати той чи 
той працівник [1]. 

Також на вибір мотивації впливають специ-
фіка економічної політики тієї чи іншої країни, 
ментальність народу, звичаї, традиції та навіть 
побут. Наприклад, у Японії використовують 
пільгову систему мотивації на проїзд, медичні 
послуги та відпочинок; французькі підприємці 

застосовують форми індивідуалізації заробіт-
ної плати (участь у прибутках підприємства, 
продаж акцій, виплата премій тощо); у Німеч-
чині персонал спільно з керівництвом визна-
чає термін відпусток, графік робочого часу, 
питання соціального забезпечення; шведська 
модель мотивації відрізняється своєю силь-
ною соціальною політикою, спрямованою на 
скорочення нерівності за рахунок перерозпо-
ділу національного доходу на користь менш 
забезпечених верств суспільства [11].

У сучасних умовах українські підприємства, 
на жаль, уважають єдино правильним засо-
бом мотивації працівників грошові винагороди 
(премії, заохочувальні виплати тощо), але 
вони не враховують інших чинників, зокрема 
таких, як умови праці та зміст виконуваної 
роботи, а також явище поєднуваності праців-
ників у межах того чи того робочого колективу. 
Крім того, поширеним є й використання захо-
дів, пов’язаних із покаранням. Проте система 
мотивації не буде достатньо ефективною, 
якщо вона базуватиметься лише на фінансо-
вих стимулах і не включатиме нематеріальні 
складники. Комплексне використання всіх 
напрямів активізації діяльності персоналу та 
механізмів її забезпечення дасть змогу поліп-
шити ефективність діяльності системи управ-
ління, що призведе до росту продуктивності 
та інтенсивності праці [12, с. 80].

Варто зауважити, що якщо певна вибрана 
методика мотивування спрацювала раз, то 
немає гарантії з приводу того, що й надалі 
вона буде ефективною. Враховуючи вище-
описане, система мотивації управлінського 
персоналу підприємства повинна відповідати 
таким принципам:

– гнучкості ‒ здатності до оперативного 
реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх 
умов функціонування;

– системності ‒ повного відображення 
індивідуального внеску людини в досягнення 
кінцевих результатів підприємства через лан-
цюги «людина – посада – робота» й «особа – 
група – колектив»;

– відповідності ‒ встановлення такого 
рівня мотивації персоналу, який відповідає 
кількості, якості та вагомості затраченої праці;

– структурованості ‒ тобто поділу заро-
бітної плати на частини, кожна з яких є відо-
браженням особистого внеску працівника в 
досягнення поточних, кінцевих і віддалених 
результатів діяльності підприємства;

– відкритості системи мотивації персо-
налу ‒ прозорість та інформаційна доступ-
ність для кожного працівника [13, с. 192].
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Таким чином, можемо уточнити класифі-
кацію мотивації персоналу за способами її 
впливу на персонал:

1) нормативна мотивація – спонукання 
людини до певної поведінки за допомогою 
ідейно-психологічного впливу: переконання, 
навіювання, інформування, психологічного 
зараження тощо;

2) примусова мотивація, яка ґрунтується 
на використанні влади і загрозі погіршення 
задоволення потреб працівника у разі неви-
конання їм відповідних вимог;

3) стимулювання – вплив не безпосеред-
ньо на особистість, а на зовнішні обставини 
за допомогою благ – стимулів, що спонукають 
працівника до певної поведінки [13, c. 147].

Отже, для отримання максимального 
результату від застосування методів мотива-
ції та підвищення рівня продуктивності праці 
необхідно використовувати їх у комплексному 
поєднанні, що сприятиме тісному взаємо-
зв’язку між ними, адже використання лише 
одного комплексу методів не дасть змоги 
стимулювати творчу активність персоналу на 
досягнення цілей підприємства.

Таким чином, успішне впровадження та 
застосування правильно вибраної системи 
мотивації повинно виконувати поставлені цілі: 
поліпшувати якість праці за посередництва 
залучення працівників до вирішення постав-
лених завдань та розкриття їхнього трудового 
потенціалу; «втримування» найкращих кадрів 
персоналу на підприємстві; залучення перспек-
тивних співробітників за допомогою чесної кон-
куренції з іншими підприємствами (компаніями).

Для формування дієвої мотиваційної сис-
теми потрібно не лише правильно сфор-
мулювати мету і завдання, а й визначити 
мотиваційні плани (як довгострокового, так 

і короткострокового характеру). Крім того, 
необхідно забезпечити стимулювання кон-
кретних груп чи працівників з орієнтацією на 
зовнішні та внутрішні мотиваційні чинники та 
вибором певних методів стимулювання; виро-
бити вміння правильного налаштовування і 
виховання співробітників, за можливості спри-
яти уникненню помилок в управлінні, тобто 
самому постійно навчатися й удосконалювати 
знання з теорії моделей, видів і методів моти-
вації та практики застосування мотиваційних 
складників в управлінні персоналом.

Висновки з цього дослідження. Про-
блема мотивації персоналу – багатоаспектне 
комплексне явище, яке вимагає індивідуаль-
ного підходу. Можемо стверджувати, що ство-
рити єдину стандартизовану схему довготер-
мінової дії неможливо через динамічні зміни 
на сучасному ринку праці, тому для мотиву-
вання працівників необхідно застосовувати 
диференційований підхід, за якого керівник 
підприємства безпосередньо займає про-
відне місце у цьому процесі.

Отже, можемо підсумувати, що мотива-
ція персоналу – це важлива засада успішної 
діяльності сучасного підприємства, яка впли-
ває на його конкурентоспроможність та успіш-
ність діяльності. Таким чином, інвестування у 
людські ресурси, зокрема персонал, стає дов-
гостроковим чинником стійкості у функціону-
ванні підприємства. 

Проте лише вибору тієї чи тієї методоло-
гії та засобів її реалізації недостатньо, адже 
потрібно проаналізувати індивідуально осо-
бливості працівників (за можливості це діа-
гностувати) або переважаючі вподобання 
колективу в мотивації. Саме тому ефектив-
ність застосування мотивації залишається 
актуальним питанням і сьогодні. 
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Статтю присвячено визначенню сутності формування кредитно-фінансової політики підприємства в кон-
тексті його міжнародної діяльності. Відзначено, що кредитно-фінансова політика являє собою системну єд-
ність процесів формування та використання фінансових ресурсів підприємства, спрямовану на його соціаль-
но-економічний розвиток, ефективність якої забезпечується системою фінансового забезпечення. Складність 
послідовності розподілу фінансових ресурсів залежить від імовірності можливих фінансово-господарських 
ситуацій, пов’язаних із здійсненням міжнародної діяльності. 
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Статья посвящена определению сущности формирования кредитно-финансовой политики предприятия 
в контексте его международной деятельности. Отмечено, что кредитно-финансовая политика представляет 
собой системное единство процессов формирования и использования финансовых ресурсов предприятия, 
направленное на его социально-экономическое развитие, эффективность которого обеспечивается систе-
мой финансового обеспечения. Сложность последовательности распределения финансовых ресурсов за-
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The article is devoted to the definition of the essence of the formation of the credit and financial policy of an enter-
prise in the context of its international activities. It is noted that the credit and financial policy represents a systemic 
unity of the processes of formation and use of financial resources of the enterprise, aimed at its social and economic 
development, the effectiveness of which is provided by the financial security system. The complexity of the sequence 
of distribution of financial resources depends on the likelihood of possible financial and business situations associ-
ated with the implementation of international activities.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах обмеженості кредитних 
ресурсів національних банків і значного 
скорочення капітальних вкладень україн-
ських підприємств постала необхідність у 
співпраці з міжнародними фінансово-кре-
дитними організаціями. Це стало передумо-
вою приходу іноземних інвесторів на укра-
їнський ринок та реформування економіки. 
Сьогодні відбуваються докорінні зміни у 
сфері міжнародних фінансових відносин, а 
ринкові умови господарювання передбача-

ють поєднання законодавчо-нормативного 
державного регулювання із самостійністю 
підприємств як господарюючих суб’єктів 
через формування їхньої кредитно-фінан-
сової політики. Багато українських учених-
економістів у своїх працях приділяють увагу 
діяльності міжнародних кредитних організа-
цій, але переважна більшість робіт зорієн-
тована на дослідженні загальних тенденцій 
розвитку співпраці з міжнародними банками. 
У дослідженнях зовсім незначна увага при-
діляється проблемам, з якими стикаються 
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підприємства на практиці як учасники між-
народного кредитування. Наведене вище й 
зумовлює актуальність вибраного напряму 
наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання фінансової політики підпри-
ємства широко висвітлено вітчизняними та 
зарубіжними вченими, серед яких відзначимо: 
С.Я. Боринець, О.Д. Василика, В.В. Венгера, 
О.І. Кременя, В.В. Ковальова, С.В. Льовочкіна, 
В.І. Оспіщева, А.А. Пересади, Т.М. Сторожук і 
багатьох інших. Питання міжнародних кредитів 
висвітлено в роботах Т.П. Вахненко, О.Д. Васи-
лика, А.П. Гайдуцького, В.І. Оспіщева, С.В. Льо-
вочкіна, І.І. Левківського, А.С. Степаненка, 
В. Ємеця, В.М. Федосової, П.І. Юхименко та ін. 
Проте, незважаючи на широкі дискусії з питань 
кредитно-фінансової політики підприємства, 
чіткого трактування сутності її складників так 
і немає. Відсутня й системна інформаційна 
підтримка формування кредитно-фінансової 
політики на підприємстві, яке займається між-
народним підприємництвом. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Головною метою статті є 
визначення суті та особливостей формування 
кредитно-фінансової політики підприємства в 
контексті його міжнародної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Соціально-економічний розвиток 
підприємства, яке займається міжнародним 
підприємництвом, неможливий без чітко зорі-
єнтованої кредитно-фінансової політики, а 
тому можна стверджувати, що вся фінансова 
система управління підприємством базується 
на його кредитно-фінансовій політиці. У загаль-
ному формулюванні фінансова політика – це 
особлива діяльність, яка може бути виражена 
сукупністю заходів, які проводяться на під-
приємстві з метою формування і ефектив-
ного використання його фінансових ресурсів 
для здійснення основних функцій та завдань. 
Необхідно зазначити, що кредитно-фінан-
сова політика підприємства є невід’ємною 
частиною фінансової політики держави. Для 
обґрунтування цього зазначимо, що зовнішнє 
(макроекономічне) середовище має більш 
значний вплив на господарську діяльність 
підприємства, ніж його внутрішнє (мікроеко-
номічне) середовище. В умовах глобалізації 
вітчизняні підприємства повністю залежать від 
навколишнього середовища як стосовно своїх 
ресурсів, так і стосовно споживачів результа-
тів своєї господарської діяльності.

На нашу думку, кредитно-фінансова полі-
тика підприємства, яке здійснює міжнародну 

підприємницьку діяльність, полягає у розро-
бленні основних напрямів залучення і викорис-
тання фінансових ресурсів на довго-, серед-
ньо- і короткострокову перспективи, тобто в 
побудові механізму формування та ефектив-
ного використання фінансових ресурсів, спря-
мованого на досягнення стратегічних і тактич-
них цілей діяльності підприємства загалом та 
зовнішньоекономічної діяльності зокрема.

У тлумачному довіднику [1] поняття фінан-
сова політика підприємства трактується як 
фінанси та політика, а тому, говорячи про 
першу категорію, слід розуміти напрям, харак-
тер діяльності, лінію поведінки. Слово «полі-
тика» з грецької перекладається як «мисте-
цтво управляти державою». Проте останнім 
часом термін «політика» використовується й 
для характеристики діяльності підприємства 
та часто використовується у сполученнях – 
«маркетингова політика», «фінансова полі-
тика», «кредитна політика» тощо. Т.М. Сторо-
жук і Д.Є. Сторожук [12, с. 560] зазначають, 
що, незважаючи на чималу історію, поняття 
фінансової політики остаточно не з’ясоване. 
Крім того, автори відзначають, що на рівні 
держави це питання більш розвинуте як тео-
ретично, так і практично. Але на рівні конкрет-
ного підприємства має місце недостатність 
науково обґрунтованої теоретичної основи. 
У П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» словоспо-
лучення «фінансова політика» зустрічається 
поряд із господарською і комерційною політи-
кою. На думку Т.М. Сторожук і Д.Є. Сторожук, 
фінансову політику та її основну мету можна 
сформулювати як забезпечення здійснення 
поточної фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, а також виконання цілей 
і завдань, забезпечення мети стратегії під-
приємства в майбутньому через формування 
оптимального грошового потоку та ефек-
тивного використання фінансових ресурсів 
[12, с. 599]. 

Існують різні точки зору щодо складників 
кредитно-фінансової політики підприємства, 
хоча відмінності в них не принципові. Напри-
клад, пропонується виокремлювати такі 
напрями: політику управління оборотними 
коштами, політику управління витратами, 
політику управління прибутком та інвести-
ційну політику [4]. Щодо інвестиційної полі-
тики, то вона являє собою частину загальної 
фінансової стратегії підприємства. 

Важливим моментом є врахування специ-
фіки використання джерел фінансових надхо-
джень підприємства у зв’язку з їх залежністю 
від зовнішніх і внутрішніх чинників, також 
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економічна обґрунтованість витрат у частині 
політики видатків має бути підтверджена від-
повідними фінансовими розрахунками. Слід 
дотримуватися суворої диференціації видат-
ків за ступенем їх важливості, наприклад до 
категорії «А» включати необхідні видатки, до 
категорії «В» – бажані, а до категорії «С» – ті 
видатки, що реалізуються лише за наявності 
невикористаного залишку коштів [7]. На думку 
закордонних економістів, фінансова політика 
має охоплювати питання стосовно володіння 
й лізингу основного капіталу, кредитування, 
досягнення необхідного рівня прибутковості, 
курсів іноземних валют тощо. Незважаючи 
на зовнішні розходження вітчизняних і закор-
донних поглядів учених на формування кре-
дитно-фінансової політики підприємств, кон-
цептуальні основи характеристик її сутності є 
практично аналогічними.

Отже, здебільшого вважається, що осно-
вним стратегічним завданням кредитно-
фінансової політики підприємства, є ство-
рення ефективного механізму формування 
і використання його фінансових ресурсів. 
Такий механізм є головним чинником під час 
розроблення ефективної системи управління 
міжнародними фінансовими відносинами. На 
нашу думку, механізм формування й ефек-
тивного використання фінансових ресурсів 
складається з двох аспектів: економічного та 
фінансового, між якими важко провести чітке 
розмежування. По суті, робити таке розмеж-
ування немає необхідності, оскільки багато 
елементів є спільними для обох аспектів 
зазначеного механізму формування і вико-
ристання фінансових ресурсів підприємства.

Результати проведених досліджень [1–12] 
свідчать про доцільність застосування таких 
трактувань та визначень кредитно-фінансо-
вої політики. У найбільш широкому розумінні 
під нею розуміють політику державних органів 
і держави у цілому у сфері фінансових відно-
син. У вузькому розумінні під кредитно-фінан-
совою політикою розуміється політика підпри-
ємства стосовно управління його грошовими 
потоками для поліпшення фінансового стану 
й досягнення цілей, що визначені керівни-
цтвом підприємства. 

Наявні підходи до визначення суті поняття 
«кредитно-фінансова політика» підприєм-
ства дали змогу вияснити про ототожнення 
окремими вченими зазначеного поняття з 
поняттям «фінансово-кредитний механізм». 
В економічних джерелах поняття «фінансо-
вий (фінансово-кредитний) механізм» вико-
ристовується досить широко, але єдиної 

думки щодо його визначення та визначення 
його складових елементів досі не існує. 
У більшості інтерпретацій це поняття тракту-
ється як складник господарського механізму 
підприємства, являє собою сукупність форм і 
методів створення та використання фінансо-
вих ресурсів для забезпечення фінансування 
діяльності підприємства. 

Українські вчені В.М. Федосов та В.М. Опа-
рін вважають, що фінансово-кредитний меха-
нізм включає дві підсистеми: фінансово-кре-
дитне забезпечення, фінансово-кредитне 
регулювання, а також організаційні структури 
і важелі впливу [10]. Виходячи із цього, можна 
навести визначення фінансового механізму 
як сукупності методів реалізації економічних 
інтересів підприємства шляхом фінансового 
впливу на його соціально-економічний розви-
ток. А до основних складників слід віднести: 
фінансове забезпечення, фінансове регулю-
вання та систему фінансових індикаторів і 
фінансових інструментів (із допомогою яких 
можна оцінити цей вплив). 

Таким чином, кредитно-фінансова полі-
тика підприємства являє собою сукупність 
заходів, спрямованих на досягнення мети 
завдяки формуванню (забезпеченню), розпо-
ділу та ефективному використанню фінансо-
вих ресурсів (власних та позикових). 

Дослідження світового досвіду джерел 
фінансування господарської діяльності під-
приємств свідчить про те, що великі євро-
пейські підприємства мають можливість 
диверсифікувати джерела фінансування у 
міжнародних масштабах, комбінуючи, напри-
клад, отримання банківських кредитів в одних 
країнах та операції на фінансових ринках в 
інших країнах. 

У нинішніх умовах євроінтеграції важливим 
завданням є залучення групи джерел фінансу-
вання підприємницької діяльності українських 
підприємств, серед яких – зарубіжні інвести-
ції, міжнародна науково-технічна допомога, 
міжнародний лізинг, франшиза, міжнародні 
наукові та венчурні фонди. В Україні діють і 
представництва іноземних юридичних осіб 
(бюро, контори, агентства), які виконують 
роботи і надають послуги, обумовлені контр-
актами. Використовуються різноманітні техно-
логії, найбільш поширеною є передача ново-
введень як частина комплексної угоди, що 
здійснюється шляхом прямого інвестування 
й у разі передачі технології у вигляді фран-
шизи, укладається ліцензійна угода (в якій 
передбачено співробітництво, за яким нада-
ються права на використання найменування 
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товару, різні послуги і технічне сприяння тощо 
за певну плату). 

Представництва низки міжнародних фон-
дів певною мірою сприяють розвитку під-
приємництва в Україні, для чого викорис-
товуються різноманітні методи, серед яких: 
отримання позики від фізичних та юридичних 
осіб (випуск євробондів, облігацій під гаран-
тії місцевих бюджетів); співпраця з міжнарод-
ними фінансовими установами (СБ, МВФ, 
ЄБРР); отримання коштів від урядів іноземних 
держав та їх угруповань (типу ЄС) у вигляді 
фінансової допомоги, ґрантів чи кредитів; 
залучення потенційних джерел фінансових 
ресурсів (заощадження населення, «тіньо-
вий» та «вивезений» капітали) [7]. 

Слід зауважити, що серед джерел зовніш-
нього фінансування підприємств провідних 
країн світу вагому частку займає лізинг. Так, 
зокрема у світовій практиці саме лізинг посі-
дає друге місце за обсягом капіталовкла-
день після банківського кредиту й становить 
25–30% загальної суми позикових коштів. Сьо-
годні характерною рисою сучасного лізингу є 
його тяжіння до країн, які стабільно розвива-
ються, і тільки на США припадає більше тре-
тини світових операцій із лізингу у порівняль-
них цінах, на країни Західної Європи – близько 
25%, на Японію – 17,1%. Щодо структури 
зовнішніх фінансових джерел, то в Німеччині 
традиційно основним джерелом зовнішнього 
фінансування є кредити, отримані від фінан-
сових посередників (82,1%), головним чином, 
банків, при цьому 69,8% становлять довго-
строкові кошти, у тому числі 54,5% – дов-
гострокові позики. Висока частка банків та 
інших фінансових установ у фінансуванні дає 
змогу німецьким підприємствам мати доступ 
до банківських ліквідних коштів навіть у пері-
оди рецесій, і серед коштів, що використо-
вуються німецькими підприємствами, пере-
важну частину становлять короткострокові 
позики (27,6% від суми зовнішнього фінансу-
вання). Великобританія на відміну від інших 
європейських країн характеризується наяв-
ністю високорозвиненого та лібералізованого 
фінансового ринку, тоді як банки відіграють у 
довгостроковому фінансуванні інвестиційної 
діяльності підприємств другорядну роль. На 
відміну від Німеччини та Великобританії для 
Франції характерна значна частка комерцій-
них кредитів (21,6%) у загальній сумі зовніш-
нього фінансування підприємств, що зумов-
лює високий рівень взаємної заборгованості 
французьких підприємств та свідчить про 
збереження статусу «економічної заборгова-

ності». Італія відрізняється від названих країн 
найвищою часткою (74,7%) короткострокових 
коштів у сумі зовнішнього фінансування, при-
чому найбільшу частину цих коштів станов-
лять комерційні кредити (28,3%) [8]. 

Світовий досвід свідчить, що значний 
вплив на систему фінансового забезпечення 
підприємств здійснює держава. Зокрема, 
держава на приватне рішення щодо капітало-
вкладень може впливати за допомогою трьох 
груп інструментів: макроекономічних, мікро-
економічних та інституційних. До макроеконо-
мічних належать інструменти, що визначають 
загальноекономічний клімат інвестицій, – це 
реальна процентна ставка і темп росту еко-
номіки, які визначаються комплексом захо-
дів бюджетно-податкової (рівень дефіциту 
бюджету та способи його фінансування) та 
грошово-кредитної політики (інфляція та 
номінальна процентна ставка). Інший макро-
економічний параметр – це режим платіж-
ного балансу, що безпосередньо впливає на 
рівень процентних ставок та на привабли-
вість країни для іноземних інвесторів. Окрім 
того, поширеним засобом успішної реалізації 
кредитно-фінансової політики підприємств у 
промислово розвинутих країнах світу є вико-
ристання різних податкових пільг. Тимчасові 
звільнення від податків, зменшені норми опо-
даткування, які часто використовуються для 
залучення іноземних та вітчизняних інвес-
торів в окремі галузі чи регіони, є важливим 
інструментом такої політики. В Італії, Бельгії 
та Японії кошти на зростання довгострокових 
інвестицій не оподатковуються взагалі, у Шве-
ції максимальна ставка для короткострокових 
капіталовкладень досягає 70%, а у США та 
Великобританії середні ставки видатків на 
інвестований капітал становлять 30–40% [9]. 
Тут зауважимо, що, крім податкових стимулів, 
суттєву роль відіграють і кредитні стимули. 

Узагальнення результатів наукових дослі-
джень дає змогу розглядати кредитно-фінан-
сову політику підприємства як системну 
єдність процесів формування та використання 
фінансових ресурсів підприємства, спрямо-
вану на його соціально-економічний розвиток, 
ефективність якої забезпечується системою 
фінансового забезпечення. Такий підхід дав 
змогу запропонувати концептуальну схему 
формування кредитно-фінансової політики 
підприємства (рис. 1), з якої випливає, що 
кругообіг основних стадій фінансового забез-
печення, тобто формування й використання 
фінансових ресурсів підприємства, відбува-
ється за наявності інвестиційної привабли-
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вості, що є мотивом здійснення міжнародного 
кредитування. 

Одним із найважливіших джерел фінан-
сування розвитку підприємства, що займа-
ється зовнішньоекономічною діяльністю, є 
банківське (позичкове) фінансування. Фінан-
сове забезпечення підприємства полягає у 
виділенні певної суми фінансових ресурсів 
на розв’язання окремих завдань його фінан-
сової політики. Розрізняють забезпечувальну 
та регулятивну дії фінансового забезпечення 
підприємства. Перша зазначена дія вияв-
ляється у визначенні джерел фінансування, 
тобто покритті повсякденних потреб підпри-
ємства, і характеризує пасивний вплив фінан-
сового забезпечення. 

Зважаючи на викладене вище, кредитно-
фінансова політика підприємства – це процес 
реалізації заходів щодо створення сукупності 
організаційно-економічних умов для здій-
снення фінансової діяльності, формування 
та використання фінансових ресурсів та оці-
нювання рівня фінансового забезпечення. 
Велике значення мають визначення загаль-
ної потреби в них, формування оптимальної 
структури фінансових ресурсів та умов їх 
залучення. 

У ході визначення потреби в коштах для 
фінансування своєї міжнародної діяльності 
підприємство виходить із запланованих 
обсягів діяльності та ресурсного потенціалу, 
що необхідний для виконання поставлених 
завдань. Процес забезпечення залучення 

фінансових ресурсів із різних джерел здійсню-
ється відповідно до мети та завдань підпри-
ємства, які відповідають фінансовим потре-
бам підприємства, полягає в ефективному 
управлінні формуванням власних і позикових 
фінансових ресурсів.

Висновки з цього дослідження. Кре-
дитно-фінансову політику підприємства в 
контексті його міжнародної діяльності слід 
розглядати як системну єдність процесів 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства, спрямовану на його 
соціально-економічний розвиток, ефектив-
ність якої забезпечується системою фінан-
сового забезпечення. А складність послі-
довності розподілу фінансових ресурсів 
залежить від імовірності можливих фінан-
сово-господарських ситуацій (настання 
ризикових подій), пов’язаних із міжнародним 
підприємництвом. Пропонуємо врахову-
вати і тенденції, що притаманні глобаліза-
ції: різке зростання обсягів та інтенсивності 
трансдержавного, транснаціонального пере-
току капіталів, інформації, послуг і людських 
ресурсів; масове поширення уніфікованих 
стандартів споживання у всіх куточках пла-
нети; зміцнення ролі недержавних регуля-
торів світової економіки та міжнародних від-
носин; стирання кордонів між зовнішньою та 
внутрішньою політикою; формування єди-
ного простору комунікаційного спілкування, 
що різко збільшує можливості для соціаліза-
ції особистості.

Рис. 1.  Концептуальна схема формування  
кредитно-фінансової політики підприємства 
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У статті проведено аналіз особливостей макро- і мікросередовища, в яких функціонує галузь інформацій-
них технологій України. Розкрито основні напрями ІТ-індустрії. Зазначено найбільші аутсорсингові ІТ-компанії 
України. Виділено основні тенденції та проблеми функціонування ІТ-галузі. Визначено основні причини не-
відповідності базової професійної освіти ІТ-фахівців вимогам інноваційної економіки. Запропоновано шляхи 
подолання наявних проблем в ІТ-сфері України.
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В статье проведен анализ особенностей макро- и микросреды, в которых функционирует отрасль ин-

формационных технологий Украины. Раскрыты основные направления ИТ-индустрии. Названы крупнейшие 
аутсорсинговые ИТ-компании Украины. Выделены основные тенденции и проблемы функционирования ИТ-
отрасли. Определены основные причины несоответствия базового профессионального образования ИТ-
специалистов требованиям инновационной экономики. Предложены пути преодоления существующих про-
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try of Ukraine functions. The basic directions of the IT industry are revealed. The largest outsourcing IT companies 
of Ukraine are indicated. The main trends and problems of the functioning of the IT industry are identified. The main 
reasons for the discrepancy between the basic professional education of IT specialists and the requirements of the 
innovation economy are determined. The ways of overcoming existing problems in the IT sphere of Ukraine are 
suggested.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. За останні п'ять років світовий 
обсяг ІТ-ринку щорічно зростав приблизно 
на 10% за середнього темпу зростання сві-
тової економіки 3–4%, що призвело до зна-
чного збільшення частки галузі в структурі 
ВВП високорозвинутих країн. Незважаючи на 
позитивну динаміку та перспективи розвитку, 
частка України на світовому ІТ-ринку залиша-
ється незначною, проте ІТ-галузь є однією з 
найбільш привабливих для інвесторів сфер 
діяльності країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Завдання підвищення конкурентоспромож-
ності ІТ-сектору, а також інші проблеми тео-
ретичного та практичного характеру тривалий 
час перебувають у полі зору як зарубіжних, так 
і вітчизняних учених, серед яких: М.П. Чайков-
ська, Л.Є. Довгань, В.П. Соловйов, М.Ю. Авк-
сєнтьєв, П.Т. Бубенко та ін. Проте відсутність 
ефективної стратегії розвитку та нестабільність 
загальної економічної ситуації в країні суттєво 
впливають на розвиток ІТ-галузі та актуалізу-
ють подальші дослідження у цій сфері.
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Таблиця 1
ТОП-10 найбільших ІТ-компаній України

Компанія Офіси, в котрих ведеться 
розроблення

Спеціалісти 
в Україні

Технічні 
спеціалісти Вакансії

EPAM Київ, Харків, Львів, Дніпро, Вінниця 4500 4000 204

SoftServe Київ, Харків, Львів, Дніпро, Рівне, 
Івано-Франківськ, Чернівці 4171 3100 311

Luxoft Київ, Дніпро, Одеса 3735 3320 155
GlobalLogic Київ, Харків, Львів 2751 2419 180

Ciklum Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, 
Вінниця 2500 2177 211

NIX SolutionsLtd Харків 1500 1400 46

Infopulse Київ, Харків, Вінниця, Житомир, 
Чернігів 1307 1174 62

Netcracter Київ, Одеса, Суми 1021 814 67

DataArt Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, 
Херсон 930 835 295

Elecs Львів, Івано-Франківськ, Вінниця 850 667 34
Джерело: складено за даними [4]

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Український 
IT-ринок – це переважно експортоорієнто-
вана галузь економіки, спрямована на про-
даж послуг із розроблення програмного 
забезпечення та різноманітних R&D-проектів. 
З урахуванням поточного економічного стану 
та процесів, що відбуваються в Україні, у 
тому числі пов'язаних із військовими опера-
ціями на сході, постає необхідність аналізу 
проблем та перспектив розвитку ІТ-галузі, 
оскільки від її зростання в майбутньому буде 
залежати конкурентоспроможність країни на 
міжнародному ринку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основними завданнями дослі-
дження є визначення особливостей функціо-
нування ІТ-індустрії на сучасному етапі роз-
витку України, здійснення аналізу перспектив 
розвитку галузі, а також виявлення наявних 
проблем та можливих способів їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Незважаючи на нестабільність 
гривні й конфлікт на сході країни, IT-ринок 
України розвивається швидше за інші галузі. 
Так, у 2017 р. IT-індустрія показала зростання 
близько 20%, а її обсяг експорту, за даними 
PwC, досяг $3,6 млрд. Згідно з прогнозами, за 
сприятливих умов до 2025 р. IT-галузь може 
зрости до $8,4 млрд., а кількість робочих 
місць збільшиться до понад 240 тис. [1]. 

Нині ІТ-індустрія є третім за величиною 
експортним сектором України після таких 
традиційних галузей, як сільське госпо-
дарство та гірничодобувна промисловість. 
При цьому одним із найбільш розвинутих 

напрямів IT-індустрії в Україні є аутсорсинг. 
ІТ-аутсорсинг – це часткова або повна пере-
дача робіт із підтримки, обслуговування та 
модернізації ІТ-інфраструктури компаніям, 
що спеціалізуються на абонентському обслу-
говуванні організацій і мають штат фахівців 
різної кваліфікації [2].

У цілому ІТ-індустрія складається з трьох 
основних напрямів: ІТ-аутсорсинг (послуги), 
розроблення готового програмного забезпе-
чення, а також виготовлення комп’ютерів та 
іншого обладнання (hardware). Україна має 
перспективи розвитку всіх напрямів, проте 
найбільшими темпами розвивається саме 
ІТ-аутсорсинг.

Обсяг українського ринку ІТ-ауторсингу в 
2016 р. оцінювався в $1,1 млрд. Для порів-
няння: обсяг лідера ринку ІТ-ауторсингу 
США становив $68,1 млрд., Великобри-
танії – $7,1 млрд., Австралії – $3,6 млрд., 
Індії – $3 млрд., Франції – $2,9 млрд., Китаю – 
$2,4 млрд. [3]. Таким чином, Україна має вжи-
вати заходів для підвищення конкурентоспро-
можності та збільшення місткості ІТ-ринку, а 
отже, й зростання доходів від ІТ-сфери.

В Україні топ-10 найбільших аутсорсинго-
вих ІТ-компаній уже декілька років поспіль 
залишається майже незмінним (табл. 1). При 
цьому найбільшим ІТ-роботодавцем в Україні 
залишається компанія EPAM.

У світі аутсорсинг виступає каталізатором 
створення глобальних підприємств. Так, понад 
100 багатонаціональних технічних гігантів від-
крили свої науково-дослідні установи в Укра-
їні, включаючи Samsung, Boeing, Siemens та 
Oracle. Аналітики зазначають, що створення 
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нових проектів у IT-сфері в Україні обійдеться 
в 5–10 разів дешевше, ніж, наприклад, у США 
та Західній Європі. Завдяки цьому українські 
фахівці отримали дорогоцінний досвід роботи 
над інноваційними продуктами та широкі мож-
ливості реалізації на західних ринках.

Ще одним напрямом діяльності в ІТ-сфері, 
який в останні роки знаходиться на підйомі, 
є розроблення стартапів. Протягом бага-
тьох років серед українських стартапів домі-
нують проекти Інтернет-сфери, тому слова 
«ІТ-стартап» і «стартап» якоюсь мірою є сино-
німами, адже понад 60% стартапів стосуються 
саме інформаційних технологій. Таким чином, 
тисячі молодих талановитих фахівців розро-
бляють сервіси, сайти, мобільні додатки і т. д. 

Однак на відміну від величезного за розмі-
рами внутрішнього ринку США та надмірного 
фінансування ІТ-підприємці в Україні з пер-
шого дня зосереджують увагу на міжнарод-
ному ринку. Petcube, Allset, Preply, Mobalytics, 
Sixa і People.ai – це приклади українських 
стартапів, що змагаються на міжнародному 
ІТ-ринку з моменту створення. 

Нині, крім розвитку Інтернету та комп'ю-
терних технологій, з’являється багато проек-
тів, пов'язаних, наприклад, із робототехнікою, 
освітою, послугами, рішеннями B2B та B2C. 
Беручи до уваги прагнення держави щодо 
створення електронного уряду, створюється 
значний ринок G2B-рішень (онлайн-некомер-
ційна взаємодія між місцевою, центральною 
владою та комерційним бізнесом для забез-
печення інформації про підприємства). Най-
більш популярними є проекти, що здійсню-
ються в рамках співпраці ІТ-сфери та інших 
сфер, таких як криптовалюта, онлайнові пла-
тіжні послуги, IoT-рішення тощо. 

Україну як потенційну країну для ведення 
бізнесу, зокрема в ІТ-сфері, часто обговорю-
ють іноземні інвестори, незважаючи на те що 
рейтинги сприятливості інвестиційного клі-
мату України є не надто високими. На думку 
аналітиків, основними перешкодами для 
активного інвестування в Україну є корупція 
та нестабільність законодавчого забезпе-
чення бізнесу. 

Незважаючи на зусилля щодо зниження 
корупції та певні позитивні зрушення у цій 
сфері, Україні все ще далеко до розвитку 
європейських країн у цьому питанні. Проте 
експерти зазначають, що на відміну від кла-
сичних секторів економіки (таких як будівни-
цтво, виробництво товарів, аграрний сектор, 
видобувні галузі тощо) у нових сферах, таких 
як IT-сфера, корупційні ризики є меншими, 

а іноді взагалі відсутні. Саме тому ІТ-сфера 
залишається одним із найбільш перспектив-
них напрямів інвестування. 

Ще однією великою проблемою ІТ-галузі 
України є незбалансованість ринку. З одного 
боку, щорічно зростає дефіцит висококвалі-
фікованих кадрів, а також стабільно зростає 
заробітна плата, з іншого – існує надлишок 
фахівців із недостатнім рівнем кваліфіка-
ції, внаслідок чого посилюється конкуренція 
між компаніями за кваліфіковані людські 
ресурси, адже висококваліфіковані співробіт-
ники – вагоме джерело конкурентних переваг 
та рушійна сила розвитку ІТ-індустрії. 

ІТ-галузь виступає однією з найбільш ста-
більних сфер діяльності зі значно вищою за 
середню заробітною платою, що робить її над-
звичайно привабливою для людей різного віку 
та підвищує інтерес до неї молоді. Водночас 
номінально велика кількість вищих навчаль-
них закладів, що готують фахівців ІТ-сфери, 
створення різноманітних навчальних та пере-
навчальних центрів не вирішують кадрової 
проблеми, а призводять до того, що ІТ-галузь 
часто отримує фахівців, які не повною мірою 
відповідають її вимогам.

Аналіз наукових праць, присвячених 
вивченню особливостей функціонування під-
приємств ІТ-галузі, дав змогу зробити висно-
вок, що серед основних причин невідповід-
ності базової професійної освіти ІТ-фахівців 
вимогам інноваційної економіки можна від-
значити [6]:

– недостатньо високу кваліфікацію викла-
дачів ВНЗ;

– низький рівень фінансування вишів;
– неадекватність змісту освітніх програм 

професійної підготовки ІТ-фахівців сучасним 
вимогам роботодавців і змінам кон'юнктури 
ринку праці;

– знання у сфері інформаційних техноло-
гій дуже швидко змінюються та оновлюються, 
а навчання у ВНЗ не встигає за темпами цих 
змін;

– відсутність досвіду практичної роботи, 
виключно теоретичні знання про специфіку 
функціонування та особливості ІТ-сфери.

У зв'язку із цим експерти зазначають, 
що протягом навчання більшість студентів 
ІТ-сфери в Україні отримує лише 60–70% 
необхідних знань, тоді як їхні закордонні 
колеги здобувають близько 90%. Це означає, 
що за винятком окремих передових вишів 
країни система освіти у сфері інформаційних 
технологій відчутно відстає від потреб ринко-
вої економіки країни та світу.
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Таким чином, серед основних проблем, що 
перешкоджають швидкому розвитку інфор-
маційних технологій в Україні, можна виді-
лити такі.

1. Однією з головних проблем є якість 
навчання фахівців, зайнятих в IT-сфері. Для 
того щоб отримати висококваліфікованих 
фахівців, процес їх навчання необхідно забез-
печити висококваліфікованими викладачами, 
сучасними технологіями та правильно орга-
нізувати.

2. Міграція кваліфікованих фахівців, або 
так званий «витік мізків», який здебільшого 
спостерігається до країн Європи та США. 

3. Низький внутрішній попит на розробки 
ІТ-сфери як наслідок надзвичайно низької 
платоспроможності більшої частини насе-
лення.

4. Порівняно низький рівень виробництва 
програмного забезпечення, комп'ютерного та 
телекомунікаційного обладнання, зовсім непо-
мітна частка цих напрямів на світовому ринку. 

5. Відсутність популяризації в ЗМІ. Це 
одночасно й незначна, й доволі суттєва про-
блема, яка перешкоджає розвитку. З одного 
боку, ЗМІ не так вигідно привертати увагу до 
IT-сфери, з іншого – це найбільш істотна мож-
ливість підняти інтерес молодого покоління 
до даної сфери.

6. Низька забезпеченість сучасною спеціа-
лізованою технікою. Дитячі садки, школи, вищі 
навчальні заклади, державні установи мають 
гостру потребу в модернізації комп'ютерного 
обладнання, що знижує швидкість упрова-
дження та розповсюдження новітніх інформа-
ційних технологій. 

7. Збереження конфіденційності та надій-
ність захисту даних є однією з проблем, акту-
альність якої щорічно зростає.

8. Проблеми із захистом інтелектуальної 
власності. Незважаючи на розвинуте законо-
давче забезпечення, вирішення конфліктних 
ситуацій у судовому порядку все ще потребує 
значних часових та інших ресурсів.

Зрозуміло, всі перераховані вище чинники 
негативно впливають на розвиток вітчизняної 
IT-галузі, однак шляхи вирішення цих проблем 
все ж таки існують. Передусім необхідно ство-
рити сприятливі умови для роботи висококва-
ліфікованих фахівців та вживати заходів щодо 
запобігання відтоку мізків. Зниження податко-
вого тиску та зменшення бюрократизації, що 
нині запроваджено для ІТ-підприємців, част-
ково сприяють активізації діяльності з роз-
роблення вітчизняного програмного забезпе-
чення, однак не дає фахівцям упевненості в 

майбутньому, адже часті зміни в законодав-
стві – нормальне явище для будь-якої сфери 
діяльності в Україні.

У цілому на даному етапі вирішення про-
блем ІТ-індустрії неможливе без подальшої 
участі держави. Забезпечення навчальних 
закладів комп'ютерною технікою, придбання 
сучасного ліцензійного програмного забез-
печення, розроблення механізму взаємодії 
навчальних закладів та бізнесу, посилення 
інвестиційної привабливості, підвищення 
якості знань молодих спеціалістів ІТ-сфери, 
активізація внутрішнього попиту, стимулю-
вання створення високотехнологічних старта-
пів – це лише частина питань, що нині поста-
ють перед ІТ-індустрією України. 

Найбільш істотний внесок може здійснити 
розроблення спеціалізованих програм, спря-
мованих на вдосконалення українського ринку 
праці та фінансування тих досліджень, які від-
повідають науковим інтересам країни. Крім 
того, доцільно переглянути чинне законодав-
ство й узгодити його з потребами ІТ-індустрії, 
зокрема розробити законодавство щодо 
діяльності стартапів, чітко прописати поняття 
та врегулювати інтереси різних сторін іннова-
ційного процесу в ІТ-сфері, а також узгодити 
ці положення з міжнародними нормами. 

Висновки з цього дослідження. ІТ-галузь 
є однією з найбільш перспективних та інно-
ваційних сфер сучасної економіки України. 
Основними особливостями українського 
ІТ-ринку, що відрізняють його від відповід-
них ринків економічно розвинених країн, є 
загальна незрілість, недостатня цивілізова-
ність, непрозорість, широка диверсифікація 
ринку і моделей, що надаються. Великою про-
блемою ІТ-галузі України є розбалансованість 
ринку: з одного боку, щорічно зростає дефіцит 
висококваліфікованих кадрів, з іншого – над-
лишок спеціалістів із недостатнім рівнем ква-
ліфікації. У зв'язку із цим назріла гостра необ-
хідність вирішення питань щодо створення 
механізмів виявлення та вирішення кадрових 
проблем ІТ-галузі, зокрема: визначення відпо-
відності рівня кваліфікації випускників потре-
бам індустрії, підвищення інтересу молоді до 
ІТ-спеціальностей і вдосконалення процесу 
підготовки фахівців у сфері ІТ.

У цілому основою для перетворення потен-
ціалу вітчизняної ІТ-галузі на конкурентоспро-
можний сегмент світового ринку є стабілізація 
економічної та політичної ситуації в країні, 
подолання корупції, а також розроблення 
ефективних механізмів взаємодії між держа-
вою, наукою та інноваційним бізнесом. 
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На основі практичного підґрунтя у статті визначено низку проблем, які існують та виникають під час ке-
рівництва вищим навчальним закладом (ВНЗ), та особливості його кадрового потенціалу в сучасних умовах. 
Акцентовано увагу на важливості компетентнісного підходу до економічного складника проблем формування, 
використання та управління кадровим потенціалом менеджменту освіти. Висвітлено проблеми мотивації пер-
соналу та шляхи її вирішення під час застосування ефективного контракту.

Ключові слова: управління, керівні кадри, освіта, інновації, трудові ресурси, оптимізація, освітній процес, 
мотивація. 

Чередник Е.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В УПРАВЛЕНИИ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА ВЫСШЕГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

На основе практического обоснования в статье определен ряд проблем, которые существуют и возникают 
при управлении высшим учебным заведением, и особенности его кадрового потенциала в современных ус-
ловиях. Акцентировано внимание на важности компетентностного подхода к экономической составляющей 
проблем формирования, использования и управления кадровым потенциалом менеджмента образования. 
Освещены проблемы мотивации персонала и пути ее решения при применении эффективного контракта. 

Ключевые слова: управление, руководящие кадры, образование, инновации, трудовые ресурсы, опти-
мизация, образовательный процесс, мотивация.

Cherednik O.V. PROBLEMS AND PROSPECTS ARE IN A MANAGEMENT MOTIVATION OF PERSONNEL OF 
HIGHER SCIENTIFIC ESTABLISHMENT 

On the basis of practical subsoil, in the article certainly row of problems which exist and arise up at guidance 
higher educational establishment, and feature of him, skilled potential in modern terms. Attention was accented on 
importance of the competencing going near the economic constituent of problems of forming, use and management 
of management of education skilled potential. In the article the problems of motivation of personnel and ways of its 
decision light up at application of effective contract.

Keywords: management, leading shots, education, innovations, labour resources, optimization, educational 
process, motivation.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Система освіти в Україні, і вищої 
освіти зокрема, постійно знаходиться у стані 
реформування. Прийняті закони «Про вищу 
освіту» [1] та «Про освіту» кардинально змі-
нюють як структуру вищих освітніх закла-
дів, так режими їх функціонування. Ці зміни 
викликані бажанням інтегрування української 
системи освіти з європейською та іншими 
міжнародними освітніми програмами. 

Суттєвим залишається відставання від 
розвинених країн світу щодо практичного 
формування і теоретичного підкріплення 
державно-громадської системи управління 
освітою, децентралізації управління освітою, 
підготовки керівних кадрів на засадах компе-
тентнісного підходу тощо. 

Більшість підходів до вдосконалення 
управління освітою, які висвітлені в Націо-
нальній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 роки, є декларативними і не 
мають комплексного характеру і ґрунтовного 
науково-теоретичного підкріплення [2]. Те ж 
саме стосується й стратегії розвитку універ-
ситетської освіти [3].

За останній час за рахунок комп’ютеризації 
значно зросли потоки інформації, обсяги 
документопотоків, але ніхто не переглянув 
підходів до визначення трудомісткості робіт 
та необхідності перегляду структури й складу 
навчальних закладів.

Нині система освіти набуває рис комерціа-
лізації, все ширше говорять про маркетинго-
вий підхід до роботи освітніх закладів, тому й 
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методи менеджменту організацій входять усе 
ширше в систему освіти. Але застосування 
засад менеджменту в освіті вимагає враху-
вання специфіки навчальних закладів пере-
дусім як соціальних систем.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
ції. Методологічні, методичні та прикладні 
питання багатоаспектної проблеми управ-
ління персоналом ВНЗ були й залишаються 
об`єктом постійних наукових досліджень. Різні 
аспекти проблеми досліджували зарубіжні 
вчені: В.Р. Весніна, М.В. Грачова, Л.Д. Гітель-
ман, В.А. Дятлова, А.П. Єгоршина, Л. Євенко, 
С.А. Карташова, А.І. Кітова, Н. Корнеліуса, 
І.Д. Ладанова, А.А. Лобанова, Ф. Лютенса, 
Н.К. Маусова, Ю.Г. Одегова, В.П. Пугачова, 
А. Сауліна, С.В. Шекшні, Л. Якокки та ін. 

Вивченню проблеми впровадження сучас-
них інновацій в управління навчальним про-
цесом приділяють увагу вітчизняні науковці: 
Д.О. Баюра [4], Н.Б. Березанська [5], О.С. Білі-
ченко [6], О.А. Бутакова [7], О.О. Гусаров 
[8], В.І. Дериховська [9], В.М. Кузьмин [10], 
О.І. Мармаза [11; 12], І. Найдьонов [13], 
Л.П. Пуховська [14], О.В. Сардак [15] та ін.

Разом із тим вивчення та аналіз опубліко-
ваних за даною проблемою робіт показали, 
що існує необхідність подальшого розвитку 
теоретичних і методологічних підходів до 
управління персоналом ВНЗ у рамках нового 
напряму менеджменту, який вивчає організа-
ційну поведінку і має своїм предметом дослі-
дження людських ресурсів ВНЗ. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Управління кадрами – багатогран-
ний і винятково складний процес, який має 
специфічні особливості та закономірності. 
Методи управління підрозділяються на три 
основні групи: економічні, організаційно-роз-
порядчі та соціально-психологічні.

Метою статті є дослідження економічного 
складника проблем формування, викорис-
тання й управління кадровим потенціалом 
менеджменту в освіті та визначення основних 
шляхів вирішення кадрових проблем управ-
лінської ланки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проголошена в рамках Стратегії 
«Європа – 2020» флагманська ініціатива 
«Програма для нових умінь та робочих 
місць», яка спрямована на розвиток трудових 
ресурсів країн – членів ЄС, передбачає роз-
ширення можливостей людей завдяки роз-
витку їхніх навичок упродовж життя та адап-
тації до нових обставин і професійних змін в 
умовах економіки, що ґрунтується на знаннях 

та інноваціях, на основі безперервної про-
фесійної освіти і навчання [3, с. 12–13, 22]. 
З урахуванням вибраного Україною напряму 
на євроінтеграцію перед вітчизняними під-
приємствами гостро постає проблема активі-
зації процесів розвитку персоналу, оскільки, 
за висновками аналітиків, рівень професій-
ної підготовки найманих працівників в Україні 
сьогодні не відповідає вимогам промисло-
вого сектору країни, внаслідок чого спосте-
рігається системне незадоволення попиту 
працедавців саме на висококваліфіковану 
робочу силу [2, с. 118]. Практика державного 
регулювання сфери професійного навчання 
та розвитку персоналу передових країн світо-
вої спільноти свідчить про розширення галузі 
вживання економічних стимуляторів, що 
впливають на динаміку відтворення та нако-
пичення трудового потенціалу країни, якісні 
складники підготовки, перепідготовку та під-
вищення кваліфікації кадрів. Доцільність їх 
використання, зокрема в умовах жорсткого 
дефіциту бюджетних коштів в Україні, зумов-
лена тим, що вони забезпечують перерозпо-
діл джерел фінансування сфери професій-
ного розвитку персоналу на підприємствах 
між урядом, підприємцями і працівниками за 
збереження паритету інтересів усіх зацікав-
лених сторін [4, с. 213].

Сьогодні проходить упровадження інно-
ваційних рішень, підходів і технологій у нау-
ково-методичне забезпечення та організацію 
навчально-виховного процесу у вищій школі. 
Запровадження інноваційного підходу до роз-
роблення складників галузевих стандартів 
вищої освіти проводиться з метою переходу 
до нового покоління галузевих стандартів на 
основі компетентнісного підходу [5, с. 101]. 

В умовах науково-технологічної револю-
ції життєвий цикл сучасних технологій стає 
меншим, аніж термін професійної діяль-
ності фахівця [6, с. 121]. За цих умов домі-
нуючим в освіті стає формування здатності 
фахівця на основі відповідної фундамен-
тальної освіти перебудовувати систему влас-
ної професійної діяльності з урахуванням 
соціально значущих цілей та нормативних 
обмежень, тобто формування особистісних 
характеристик майбутнього фахівця. Якщо 
визначити за головну мету діяльності сис-
теми вищої освіти підготовку такого фахівця, 
то процес навчання доцільно організовувати 
так, щоб забезпечувався всебічний розвиток 
особистості майбутнього фахівця. Засобом 
формування особистості при цьому стають 
освітні технології, продуктом діяльності – 
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особистість випускника вищого навчального 
закладу, який має бути компетентним не 
лише в професійній галузі, а й мати активну 
життєву позицію, високий рівень громадян-
ської свідомості, бути компетентним під час 
вирішення будь-яких завдань, які ставить 
перед ним життя [7, с. 18].

Сучасний ВНЗ – це складна організаційна 
система, ефективність функціонування якої 
істотно залежить від якості організаційного 
управління нею. Жодне з інших підприємств 
або установ не може зрівнятися з навчаль-
ним закладом за кількістю вчених і високок-
валіфікованих працівників. Здавалося б, що 
така установа, як ВНЗ, має діяти раціонально, 
прагнучи до досягнення власних цілей. Однак 
практика показує, що в плануванні діяльності 
закладу та його підрозділів часто присутній 
суб'єктивний чинник, проявляються нездат-
ність передбачати повною мірою наслідки 
прийнятих рішень, небажання знаходити 
компромісні варіанти дій.

Одним із завдань у сфері планування 
навчального процесу у ВНЗ є формування 
штату професорсько-викладацького складу 
(ПВС). Простір рішень під час формування 
штату ПВС у виші передусім визначається 
такими функціями, які є основою управління:

1) комплектування штату з осіб, що задо-
вольняють вимогам, які заклад висуває до 
майбутніх співробітників;

2) підвищення кваліфікації персоналу;
3) розподіл трудових ресурсів, тобто роз-

становка кадрів і призначення на посади;
4) оцінка ефективності персоналу, оплата і 

стимулювання.
Нині під час комплектування штатів дово-

диться враховувати безліч різних за ступенем 
важливості чинників, наявність яких зумов-
лена взаємними вимогами, що висуваються 
колективом, окремими індивідуумами і ВНЗ 
один до одного. Процес пошуку оптималь-
ного або просто прийнятного в якомусь сенсі 
управління трудовими ресурсами у цих умо-
вах носить інтуїтивний характер і здійсню-
ється методом проб і помилок, що часто при-
зводить не тільки до значних матеріальних 
втрат, а й до втрати якості підготовки фахівців.

У сучасній науковій літературі питанням 
ефективності управління трудовими ресур-
сами відводиться значне місце. Як правило, 
ця проблема висвітлюється переважно в 
економічному аспекті й стосовно управління 
підприємствами [8, с. 218]. Тим не менше 
наукові основи ефективного управління в 
економіці можуть бути широко використані і 

в управлінні ВНЗ. Реальне поліпшення функ-
ціонування організації можливо на основі 
теорії прийняття рішень, причому найбільш 
доступним способом знаходження оптималь-
них рішень є методи дослідження операцій у 
галузі управління такими ресурсами. З усіх 
наявних методів дослідження операцій під 
час моделювання завдань управління тру-
довими ресурсами найбільше застосування 
знайшли методи динамічного програмування 
(завдання планування робочої сили) [9, с. 42].

У ВНЗ залежно від вартісних показників 
може бути більш вигідним відхилення чисель-
ності викладачів як в один, так і в інший бік 
від мінімальних потреб. Як правило, в освіт-
ніх закладах сформований постійний «фонд 
робочої сили». Обсяг навчального наванта-
ження часто поглинається за рахунок понад-
нормового часу роботи викладачів (суміс-
ництва, погодинної оплати). Водночас для 
задоволення потреб викладачів для нововід-
критих спеціальностей неможливо обійтися 
без висококваліфікованих фахівців, наймання 
яких пов'язане з додатковими витратами (під-
йомними, кредитами на житло тощо). Заклад 
може нести витрати на організацію перепідго-
товки і підвищення кваліфікації штатних спів-
робітників для нововідкритих спеціальностей.

Наш час орієнтує національну економіку на 
постіндустріальний тип розвитку, якому від-
повідає «управління людськими ресурсами». 
Вища освіта, будучи одним із найважливіших 
чинників розвитку економіки, має повною 
мірою відповідати не тільки підвищеним вимо-
гам до якості освіти, а й сприяти максимально 
повній реалізації кадрового потенціалу. Тип 
«управління людськими ресурсами» перед-
бачає оцінку персоналу, мотивацію праці та 
її розвиток, смисловий зміст яких в постінду-
стріальному суспільстві набуває дещо інший 
зміст [10, с. 186]. Так, мотивація праці пови-
нна орієнтувати організацію на не протистав-
лення стратегічних цілей розвитку навчаль-
ного закладу потребам співробітників, оцінка 
персоналу – бути основою для прийняття 
управлінських рішень, а оскільки персонал є 
стратегічним ресурсом конкурентної переваги 
вишу, його необхідно не тільки підтримувати, 
а й розвивати [10, с. 189].

Система управління персоналом у вищій 
школі потребує вдосконалення, що полягає у 
створенні передумов для переходу від симбі-
озного типу «управління персоналом» з еле-
ментами «управління трудовими ресурсами» 
до типу «управління людськими ресурсами» 
[11, с. 12–18].
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На підставі численних досліджень вияв-
лено, що мотиваційне ядро сформували 
мотиви, пов'язані зі змістом праці і специфіч-
ним кліматом навчального закладу.

Мотиви, що відображають змістовний бік 
викладацької праці, будучи суто внутрішніми, 
«випадають» із зовнішнього мотиваційного 
впливу, тому менеджмент ВНЗ повинен скон-
центрувати свою увагу на розвитку та під-
тримці організаційної культури навчального 
закладу, формуванні дієвої кадрової політики, 
які є реальними важелями, підвищують тру-
дову активність викладача [12, с. 68].

Мотивація професійної діяльності позави-
кладацького персоналу, як правило, не пред-
ставлена в наукових роботах з удосконалення 
управління персоналом ВНЗ, проте заперечу-
вати його величезний опосередкований вплив 
на якість здійснюваного освітнього процесу 
неможливо [13, с. 93].

Спираючись на чотири базових типи моти-
вації досягнення, пропонується набір стиму-
лів щодо підвищення мотивації праці позави-
кладацького персоналу (табл. 1)

Серед провідних мотивів трудової діяль-
ності в навчальному закладі не присутня 
матеріальна вигода. У результаті соціологіч-
них опитувань виявлено, що з поглибленням 
кризи мотивації праці викладачів відзнача-
ється зростання невідповідності між уявлен-
нями співробітників про те, за що повинна 
виплачуватися винагорода (конкретні досяг-
нення у науковій, педагогічній діяльності), та 
фактичними критеріями (займана посада, 
стаж роботи, колишні заслуги) [14, с. 112]. 

Для визначення того складника заробіт-
ної плати, на розмір якого впливають основні 
показники ефективної діяльності педагогічних 

робітників, пропонується такий спосіб фор-
мування заробітної плати шляхом внесення 
надбавок за досягнення основних показників 
ефективного контракту (рис. 1).

Під ефективною діяльністю педагогічного 
працівника слід розуміти ступінь досягнення 
основних акредитаційних (ліцензійних) показ-
ників, визначених у п. 30 Ліцензійних умов у 
новій редакції Постанови КМУ від 10.05.2018.

Так, наприклад, професор за ефективним 
контрактом повинен:

– бути визнаним на міжнародному рівні;
– мати високий ступінь цитування у науко-

метричних базах даних;
– мати аспірантів;
– має працювати у спеціалізованих учених 

радах та ін.
Форма контракту обумовлює облік кількості 

та якості наукових публікацій, обсяг викона-
них робіт за договорами сторонніх установ, 
навчальну загрузку, підготовку кадрів вищої 
школи, участь в оргкомітетах міжнародних 
конференцій та ін.

Уведення ефективного контракту пов’язане 
з можливими ризиками, що виникають під час 
розроблення вимірних показників ефектив-
ності праці викладача. Основним ризиком 
може стати небезпека переходу від основної 
викладацької та наукової діяльності до спеці-
ального виробництва показників, тобто до імі-
тації ефективної праці.

Можливість застосування показників і кри-
теріїв потребує дослідження та апробації за 
участю всього колективу навчального закладу.

Висновки з цього дослідження. Вве-
дення системи оплати праці на основі ефек-
тивного контракту може призвести до дифе-
ренціації заробітної плати працівників вишів, 

Таблиця 1
Мотиваційні очікування позавикладацького персоналу

Тип мотивації Категорія персоналу Набір стимулів
Інструментальний АУП базової ланки, УВП 

(8-6 розряд) 
Гідний і постійний рівень заробітку (не 
нижче, ніж у середньому по промисловості)

Професійний АУП вищої та середньої 
ланки управління 

Гідний і постійний рівень заробітку (вище, 
ніж у середньому по промисловості), спіл-
кування в колі колег (семінари, курси під-
вищення кваліфікації, залучення до коу-
чингу), залучення до навчального процесу, 
розробці грантів

Патріотичний АУП вищої ланки управ-
ління 

Суспільне визнання їх участі в загальній 
справі, залучення до навчального про-
цесу, розробленні грантів

Мотивація уникнення (65–70% усього неучбо-
вого персоналу (нижче 
5 розряду), інший обслуго-
вуючий персонал 

Однаковий (порівняно з працівниками поді-
бної кваліфікації) гарантований заробіток, 
який повинен «виходити», а не заробляти
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стимулювати працю викладача у вільний 
час для досягнення основних показників, що 
забезпечить зростання винагороди.

З іншого боку, основним недоліком за 
системи зовнішнього оцінювання праці 
викладача на основі ефективного контр-
акту є перехід вищої освіти до інноваційного 
менеджменту. При цьому вищий навчальний 
заклад стає схожим на комерційне підпри-
ємство, що може призвести до формування 

утилітарного мислення та депрофессіоніза-
ції викладачів.

Управління персоналом ВНЗ ще знахо-
диться у процесі становлення. Потребують 
розроблення нові методологічні підходи до 
оцінки дієвості систем мотивації, які дають 
змогу порівнювати наявні у ВНЗ системи 
мотивації за критеріями відповідності вну-
трішніх мотивів та зовнішніх стимулів, сприя-
ючи відбору найбільш ефективних систем. 

Рис. 1. Формування заробітної плати шляхом внесення надбавок  
за досягнення основних показників ефективного контракту
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Фінансова безпека як пріоритетний складник 
економічної безпеки підприємства

Чмир Т.С.
аспірант кафедри економіки
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У статті проведено аналіз наявних точок зору щодо тлумачення економічної безпеки, наведено її рівні та 
функціональні складники. Проаналізовано визначення поняття «фінансова безпека підприємства» та розгля-
нуто різні думки вчених щодо його тлумачення. Досліджено роль та основні цілі фінансової безпеки як пріори-
тетного складника економічної безпеки підприємства. Розглянуто понятійний апарат фінансової безпеки під-
приємства: об’єкт, суб’єкт, предмет, фінансовий ризик, фінансова загроза, фінансова стратегія, забезпечення 
та індикатори фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: фінансова діяльність, економічна безпека підприємства, фінансова безпека підприєм-
ства, фінансовий ризик, індикатори фінансової безпеки підприємства.

Чмырь Т.С. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проведен анализ существующих точек зрения относительно толкования экономической безопас-
ности, приведены ее уровни и функциональные составляющие. Проанализированы определения понятия 
«финансовая безопасность предприятия» и рассмотрены различные мнения ученых относительно его тол-
кования. Исследованы роль и основные цели финансовой безопасности как приоритетной составляющей 
экономической безопасности предприятия. Рассмотрен понятийный аппарат финансовой безопасности 
предприятия: объект, субъект, предмет, финансовый риск, финансовая угроза, финансовая стратегия, обе-
спечение и индикаторы финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: финансовая деятельность, экономическая безопасность предприятия, финансовая 
безопасность предприятия, финансовый риск, индикаторы финансовой безопасности предприятия.

Сhmyr T.S. THE FINANCIAL SECURITY AS A PRIORITY COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF 
AN ENTERPRISE

In the article has been made the analysis of the existing points of view concerning the interpretation of economic 
security, given its levels and functional components. Analyzed the definition of “financial security of an enterprise” 
and considered the different opinions of scientists regarding its interpretation. Studied the role and the main goals of 
financial security as a priority component of economic security of an enterprise. Considered conceptual framework 
of the financial security of the enterprise: object, subject, subject matter, financial risk, financial danger, financial 
strategy, provision and indicators of financial security of enterprises.

Keywords: financial activity, economic security of an enterprise, financial security of an enterprise, financial risk, 
financial security indicators of an enterprise.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах динамічних та швидких 
змін, що відбуваються в зовнішньому та вну-
трішньому середовищі підприємства, виникає 
низка ризиків та небезпек, що впливають на 
рівень економічного розвитку підприємства 
(рівень ефективності виробництва, його кон-
курентоздатність та конкурентоздатність про-
дукції, раціональне використання усіх видів 
ресурсів, високий рівень рентабельності, 
платоспроможності та фінансової стійкості). 
Саме такою системою успішного функціону-
вання та розвитку суб’єктів господарювання 
є фінансова безпека підприємства на різних 
рівнях управління.

У нинішній ситуації в країні та світі дослі-
дження та вдосконалення потребують теоре-
тичні аспекти та методичні підходи до оцінки 
рівня фінансової безпеки підприємства, роз-
роблення нових методів та заходів підви-
щення фінансової безпеки підприємства, а 
також створення ефективних систем управ-
ління нею.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретичні засади фінансової безпеки як 
основи забезпечення економічної безпеки під-
приємства, порядок ідентифікації та нейтралі-
зації її загроз, механізм забезпечення та інші 
питання досліджувалися останніми роками 
у працях вітчизняних та зарубіжних уче-
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них, таких як: І.О. Бланк, О.І. Барановський, 
К.С. Горячева, О.В. Ареф’єва, Н.В. Сабліна, 
Т.Б. Кузенко, А.О. Єпіфанов, О.Л. Пластун, 
В.С. Домбровський, Ю. Кім, Т.Ю. Загорель-
ська, Н.В. Ващенко, Г.Л. Вознюк, Л.С. Мартю-
шева, А.Г. Загородній, С.Ф. Покропивницький 
та ін. Але, незважаючи на кількість наукових 
розробок щодо визначення та забезпечення 
фінансової безпеки підприємства, низка 
питань, пов’язаних із теоретичними основами, 
вдосконаленням механізму забезпечення та 
розвитком фінансової безпеки підприємства 
потребують подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є обґрунту-
вання сутності поняття «фінансова безпека 
підприємства», визначення її ролі і завдань як 
складника економічної безпеки підприємства 
та розгляд понятійного апарату фінансової 
безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні в умовах невизначеності, 
високої конкуренції та кризової ситуації в кра-
їні, коли спостерігаються фінансова неста-
більність, економічні труднощі здійснення 
фінансових та інноваційних процесів у будь-
яких галузях національної економіки, особли-
вого значення набуває формування ефектив-
ної системи захисту від зовнішніх і внутрішніх 
загроз розвитку суб’єктів галузі. Вирішення 
даної проблеми й є головною метою еконо-
мічної безпеки підприємства, яка покликана 
забезпечити достатній рівень продовольчої 
безпеки країни, високий рівень добробуту та 
якості життя населення. 

Економічна безпека є одним із найважли-
віших складників національної безпеки: вона 
є певною «базою» для інших напрямів та 
видів національної безпеки, які ґрунтуються 
на економічній основі. Виходячи із цього, про-
блема економічної безпеки є актуальною, 
хоча поняття «економічна безпека» не досить 
досліджене за наявності великої кількості трак-
тувань. Автори по-різному трактують поняття 
економічної безпеки, звертаючи увагу на різні 
суттєві характеристики даного терміну.

Так, Б. Губський зазначає, що економічна 
безпека «визначає здатність держави забез-
печувати захист національних економічних 
інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз, 
проводити поступальний розвиток економіки 
з метою підтримки стабільності суспільства і 
достатнього оборонного потенціалу за будь-
яких умов і варіантів розвитку подій» [5, с. 13].

На думку В. Сергєєва, економічна без-
пека – це стан економіки, за якого забезпе-

чується вирішення трьох взаємопов’язаних 
завдань: високий і стійкий розвиток, ефек-
тивне задоволення суспільних потреб, захист 
економічних інтересів держави на національ-
ному і міжнародному рівнях [12, с. 5].

У навчальному посібнику Т.Б. Кузенко, 
Л.С. Мартюшевої, О.В. Грачова, О.Ю. Литов-
ченко «Фінансова безпека підприємства» еко-
номічна безпека розглядається як «сукупність 
умов і факторів, що забезпечують незалеж-
ність національної економіки, її стабільність і 
стійкість, здатність до постійного відновлення 
і самовдосконалення, здатність економіки 
забезпечувати ефективне задоволення сус-
пільних потреб на національному та міжна-
родному рівнях» [7, с. 11].

У широкому сенсі економічну безпеку 
визначають як якісний характерний складник 
економічної системи, який спрямований на 
підтримання нормальних умов працездатності 
системи, її розвиток у межах поставлених 
цілей, а також протистояння різним загрозам 
(зовнішнім та внутрішнім) у разі виникнення 
та відновлення власної працездатності.

Економічна безпека поділяється на три 
рівні:

– міжнародна безпека (глобальна, регіо-
нальна);

– національна безпека (державна, галузі, 
регіону, суспільства);

– приватна безпека (безпека підприємства, 
домашнього господарства або окремої особи) 
[4, с. 8].

Визначальну роль у системі національної 
економічної безпеки займає економічна без-
пека підприємства, оскільки саме виробнича 
діяльність суб’єктів підприємництва забезпе-
чує життєво важливі потреби населення.

А.В. Гукова та І.Д. Анікіна визначають еко-
номічну безпеку підприємства як здатність 
підприємства здійснювати свою стратегію 
та домагатися власних цілей в умовах неви-
значеності (під впливом погроз та ризику) 
[6, с. 99]. Це визначення є найбільш прийнят-
ним, оскільки підприємство здійснює свою 
діяльність у досить ризиковому та висококон-
курентному середовищі під впливом різно-
манітних зовнішніх (ризики зміни зовнішнього 
середовища починаючи від економічної ситу-
ації в країні і законодавстві, закінчуючи про-
блемами з контрагентами й органами держав-
ної влади) та внутрішніх (ризики, які пов’язані 
безпосередньо із власними прорахунками і 
недоліками, а також форс-мажорними обста-
винами) чинників. До внутрішніх найбільш 
типових ризиків суб’єктів підприємництва 
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можна віднести: дефіцит оборотного капіталу, 
низький рівень технології організації вироб-
ництва, власні помилки, нестачу фінансових 
ресурсів, зниження ефективності діяльності, 
неефективний менеджмент. Зовнішніми ж 
ризиками є економічні, політичні, демогра-
фічні, зміни в законодавстві, ринкові та при-
родні ризики. 

Зовнішні та внутрішні ризики у сукупності 
утворюють кризове середовище підприєм-
ства, яке є унікальним для кожного окремого 
суб’єкта підприємництва, оскільки для одного 
суб’єкта підприємництва даний ризик може 
бути критичним, а для іншого – ні (наприклад, 
ризик різкої зміни процентної ставки за кре-
дитами (у бік збільшення)). Для того підпри-
ємства, яке має значну кількість позикових 
коштів у вигляді банківських кредитів із нефік-
сованою процентною ставкою, ризик різкого 
підвищення процентної ставки є критичним, 
оскільки призведе до різкого збільшення 
витрат на утримання кредиту (як наслідок 
можливі нестача коштів та криза неплатежів).

Основною ціллю економічної безпеки під-
приємства є гарантування і забезпечення 
максимально ефективного функціонування, 
стабільності та розвитку підприємства в 
поточному та перспективному періодах.

Основними ж функціональними завдан-
нями економічної безпеки підприємства є:

– досягнення високої фінансової ефектив-
ності роботи, стійкості та незалежності під-
приємства;

– підтримка належного рівня ліквідності 
активів та ділової активності;

– забезпечення високої конкурентоспро-
можності технічного потенціалу та технічної 
незалежності суб’єкта підприємництва;

– підтримка ефективності менеджменту та 
організаційної структури управління підпри-
ємством;

– забезпечення належного рівня кваліфіка-
ції та інтелектуального потенціалу персоналу 
суб’єкта підприємництва, а також ефектив-
ності корпоративних науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт;

– охорона навколишнього середовища від 
руйнівного впливу результатів виробничо-гос-
подарської діяльності;

– юридичне забезпечення та якісний пра-
вовий захист усіх аспектів діяльності підпри-
ємства;

– високий захист інформаційного поля та 
комерційної таємниці, інформаційне забезпе-
чення роботи всіх підрозділів суб’єкта підпри-
ємництва;

– ефективна організація безпеки персо-
налу, капіталу, майна та комерційних інтер-
есів підприємства [7, с. 15].

Функціональна структура економічної без-
пеки підприємства включає: 

– фінансову безпеку (вирішення проблеми 
фінансово-економічної забезпеченості під-
приємства та стійкості до банкрутства. Стан 
фінансової діяльності можна проаналізувати 
за допомогою таких показників: рівень рен-
табельності, частка ринку, доступ до креди-
тів, ліквідність коштів, курсова вартість цін-
них паперів, оптимальна структура капіталу 
тощо);

– кадрову та інтелектуальну безпеку 
(запобігання та ліквідація ризиків і загроз, 
які пов'язані з інтелектуальним потенціалом 
персоналу і трудовими відносинами у цілому. 
Про рівень кадрової та інтелектуальної без-
пеки свідчать: склад кадрів, рівень їхнього 
інтелекту та професіоналізму, рівень кваліфі-
кації персоналу);

– техніко-технологічну безпеку (створення 
і використання конкурентоспроможної тех-
нічної бази, обладнання та основних засобів 
виробництва, технологій і бізнес-процесів 
підприємства. Аналіз техніко-технологічної 
безпеки підприємства можна провести за 
допомогою таких показників: виробничий 
потенціал підприємства, своєчасність онов-
лення виробничих фондів, рівень освоєння 
виробничої потужності);

– політико-правову безпеку (всебічне юри-
дичне забезпечення діяльності підприємства, 
грамотна правова робота з контрагентами і 
владою та вирішення інших правових питань);

– екологічну безпеку (розроблення і 
ретельне дотримання національних (міжна-
родних) норм щодо охорони навколишнього 
середовища та екологічних параметрів під 
час виробництва продукції);

– інформаційну безпеку (захист власної 
інформації, у тому числі конфіденційної, а 
також ділова розвідка, інформаційно-ана-
літична робота із зовнішніми і внутрішніми 
суб'єктами тощо);

– силову безпеку (фізична охорона об'єктів 
та особистісна охорона керівництва, протидія 
криміналу та взаємодія із правоохоронними й 
іншими державними органами) [7, с. 16–17].

Основним і визначальним із цих складників 
є фінансова безпека підприємства (оскільки 
саме від неї залежить успішний та стабіль-
ний розвиток підприємства), яка також має й 
самостійне значення. Провідну роль фінан-
сового складника в загальній системі еконо-
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мічної безпеки підприємства зумовлюють такі 
особливості [11, с. 207–214]:

1) успішний розвиток підприємства, а 
також вирішення його різних за характером 
завдань неможливі без відповідного обсягу 
фінансових ресурсів, які забезпечують безпе-
рервність обороту через свою здатність пере-
творюватися у будь-який інший вид ресурсів. 
При цьому кожне підприємство має змогу 
самостійно формувати склад фінансових 
ресурсів, ґрунтуючись на критеріях достат-
ності обсягу та мінімізації вартості, які безпо-
середньо впливають на рівень економічної 
незалежності та ефективність здійснення гос-
подарської діяльності підприємства;

2) постійний рух грошових коштів та, відпо-
відно, управління ним зумовлюють провідну 
роль фінансової діяльності у забезпеченні 
стабільного економічного розвитку та попе-
редженні загроз у діяльності підприємства. 
Оскільки діяльність суб’єктів підприємництва 
передбачає постійне здійснення фінансових 
операцій, які пов’язані з непередбачуваними 
подіями як у зовнішньому, так і внутрішньому 
середовищі, тому фінансова діяльність під-
приємства потребує певної стабілізації, 
інструментом якої є формування страхових 
та цільових грошових фондів у разі кризових 
ситуацій;

3) будь-яка діяльність підприємства є ризи-
ковою, особливо фінансова, тому існує тісний 
зв'язок між поняттям «фінансова безпека» та 
поняттям «ризик». Під впливом ризиків при-
ймаються та реалізовуються управлінські 
рішення, що зумовлюють фінансовий стан 
господарюючого суб’єкта. Виходячи із цього, 
фінансові ризики (тобто ризики, пов’язані з 
фінансовою діяльністю) є найбільш загрозли-
вими з погляду наслідків від них для забез-
печення ефективного економічного розвитку. 
Адже фінансові ризики в кінцевому підсумку 
можуть призвести до втрати власного капі-
талу, потенціалу розвитку, виникнення ситуа-
ції банкрутства та ліквідації підприємства.

Аналізуючи сучасну економічну літературу, 
можна зробити висновок, що термін «фінан-
сова безпека підприємства» з’явився досить 
недавно. Поняття «фінансова безпека підпри-
ємства» об’єднує у собі важливі характерис-
тики категорій «економічна безпека підприєм-
ства» та «фінанси підприємства», теоретичну 
основу та методологію яких можна використо-
вувати під час визначення змісту та сутності 
поняття «фінансова безпека підприємства».

Згідно з проектом Концепції фінансової 
безпеки України, фінансова безпека – це 

складник економічної безпеки, який харак-
теризує стан захищеності життєво важли-
вих (ключових) інтересів держави, регіонів, 
підприємницьких структур та громадян у 
фінансовій сфері від впливу широкого кола 
негативних чинників (загроз). Основними 
критеріями фінансової безпеки, згідно з кон-
цепцією, є достатність, збалансованість і лік-
відність фінансових ресурсів, що забезпечує 
нормальне існування і розвиток суб’єктів еко-
номічного життя.

Що стосується визначення фінансової 
безпеки підприємства, то у книзі І.О. Бланка 
«Управління фінансовою безпекою підпри-
ємства» фінансова безпека підприємства – 
це кількісно й якісно детермінований рівень 
фінансового стану підприємства, що забез-
печує стабільну захищеність його пріори-
тетних збалансованих фінансових інтересів 
від ідентифікованих реальних і потенційних 
загроз зовнішнього й внутрішнього характеру, 
параметри якого визначаються на основі його 
фінансової філософії й створюють необхідні 
передумови фінансової підтримки його стій-
кого зростання в поточному й перспективному 
періодах [2, с. 24].

К.С. Горячева визначає фінансову безпеку 
підприємства як фінансовий стан, який харак-
теризується, по-перше, збалансованістю й 
якістю сукупності фінансових інструментів, 
технологій і послуг, які використовуються під-
приємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх 
і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінан-
сової системи підприємства забезпечувати 
реалізацію власних фінансових інтересів, 
місії і завдань достатніми обсягами фінан-
сових ресурсів, по-четверте, забезпечувати 
ефективний та сталий розвиток цієї фінансо-
вої системи [3, с. 66]. 

На думку Р.С. Папехіна, фінансова без-
пека – це здатність підприємства самостійно 
розробляти і проводити фінансову стратегію 
відповідно до мети загальної корпоративної 
стратегії в умовах невизначеності й конку-
рентного середовища [10]. 

Т.Б. Кузенко, В.В. Прохорова та Н.В. Сабліна 
вважають, що «фінансова безпека може бути 
визначена як стан найбільш ефективного 
використання інформаційних, фінансових 
показників, ліквідності та платоспроможності, 
рентабельності капіталу, що знаходиться в 
межах своїх граничних значень» [8, с. 27–29].

Загалом під фінансовою безпекою під-
приємства можна розуміти певний механізм 
забезпечення ефективності та стабільності 
фінансової системи суб’єкта підприємни-
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цтва за організації раціонального викорис-
тання фінансових ресурсів та використання 
захисних фінансових інструментів у разі 
виникнення будь-яких загроз (із боку зовніш-
нього або внутрішнього середовища). Фінан-
сова безпека, як і саме підприємство, є дина-
мічною системою, тому потребує постійного 
ефективного управління та контролю.

Проблема фінансової безпеки підпри-
ємства зумовлює розгляд понятійного апа-
рату фінансової безпеки підприємства, який 
включає: об'єкт, суб'єкт і предмет фінансо-
вої безпеки; також такі важливі категорії, як 
фінансовий ризик, фінансові загрози (загрози 
фінансовій безпеці), мета і механізм забез-
печення фінансової безпеки (механізм управ-
ління фінансовою безпекою), фінансові інтер-
еси, критерії та індикатори стану фінансової 
діяльності, оцінка рівня фінансової безпеки, 
фінансова небезпека, джерела фінансової 
небезпеки, банкрутство, фінансова страте-
гія, гарантія фінансової безпеки, принцип 
забезпечення фінансової безпеки підприєм-
ства, методи та інструменти забезпечення 
фінансової безпеки, фінансова діяльність 
підприємства, основні напрями забезпечення 
фінансової безпеки підприємства, моніторинг 
фінансової діяльності (фінансової безпеки), 
інформаційне та аналітично-прогнозне забез-
печення фінансової безпеки, повноваження 
підсистеми забезпечення фінансової безпеки 
підприємства.

Необхідним є розгляд деяких основних 
зазначених категорій на основі аналізу літе-
ратурних джерел.

Об’єктом фінансової безпеки є фінансова 
діяльність підприємства, безпеку якої необ-
хідно забезпечити. 

Суб’єктом фінансової безпеки виступають 
керівництво підприємства і його персонал. 

Предмет фінансової безпеки – це діяль-
ність суб’єктів фінансової безпеки як реаліза-
ція принципів, функцій, стратегічної програми 
або конкретних заходів щодо забезпечення 
фінансової безпеки, яка спрямована на 
об’єкти фінансової безпеки [3, с. 65–67]. 

Фінансовим ризиком є результат вибору 
його власниками або менеджерами альтерна-
тивного фінансового рішення, що спрямоване 
на досягнення бажаного цільового результату 
фінансової діяльності за наявності ймовір-
ності зазнання економічного збитку (фінан-
сових утрат) у силу невизначеності реалізації 
даного результату [2, с. 132]. 

Фінансові загрози (загрози фінансовій без-
пеці) розглядають як форми небезпеки, чин-

ники, що ускладнюють чи роблять немож-
ливою реалізацію економічних інтересів 
підприємства, перешкоджають досягненню 
цілей суб’єкта господарської діяльності, 
здатні порушити його стійкість і стабільний 
розвиток чи призвести до припинення госпо-
дарської діяльності та порушення процесу 
розширеного чи нормального відтворення 
капіталу [9, с. 55].

Забезпечення фінансової безпеки підпри-
ємства можна визначити як процес запобі-
гання будь-яким збиткам від негативних впли-
вів внутрішніх і зовнішніх чинників на різні 
аспекти комерційної діяльності.

Щодо фінансової стратегії підприємства, 
то її можна розглядати як науково-методичний 
інструмент (технологію), який включає визна-
чення стратегічних фінансових цілей (фінан-
сових інтересів), вибір ефективних напрямів 
їх досягнення і механізм реагування на зміни 
у зовнішньому середовищі та внутрішньому 
стані фінансової діяльності.

Також важливою категорією фінансової 
безпеки підприємства є індикатори фінансо-
вої безпеки підприємства. О.І. Барановський 
до зазначених індикаторів відносить: міні-
мальний розмір статутного фонду, величину 
активів, обсяг продажів, оборотність активів, 
розмір інвестицій, коефіцієнт рентабельності 
капіталовкладень, строк окупності капіталь-
них вкладень, рівень інновацій, показник 
достатності сукупного капіталу, частку запо-
зиченого капіталу, розмір питомого обо-
роту капіталу, прибутковість капіталу, при-
бутковість активів, відношення прибутку до 
середньорічного капіталу, достатність обі-
гового капіталу, ліквідність (поточна, корот-
кострокова, загальна), величину ліквідного 
дефіциту, коефіцієнт миттєвої оцінки, плато-
спроможність, рівень оподаткування, період 
погашення дебіторської заборгованості, 
розмір позичкового відсотка, коефіцієнт 
покриття відсотка, періодичність погашення 
кредиторської заборгованості, суму кредиту-
вання небезпечним борговим зобов’язанням 
(дебентурою) [1, с. 38–39]. Даний широкий 
перелік може потребувати внесення коректив 
кожним окремим підприємством відповідно 
до умов його функціонування.

Слід також зазначити, що проблема фінан-
сової безпеки є динамічною категорією, 
оскільки у зв’язку з розвитком економіки 
змінюються елементи загроз та їх характер 
впливу на діяльність підприємства.

Висновки з цього дослідження. Вихо-
дячи з досвіду функціонування та управ-
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ління підприємством, можна стверджувати, 
що фінансова діяльність є достатньо ризи-
ковою, адже фінансові відносини здійсню-
ються в умовах невизначеності шляхом 
вибору напрямів дій із декількох складно 
прогнозованих варіантів. Звідси актуаль-
ності набуває проблема забезпечення 
належного рівня фінансової безпеки на 
підприємстві, оскільки її головною метою є 
вчасне реагування та запобігання кризовим 

явищам для гарантування стійкого розвитку 
підприємства.

Сьогодні не має однозначної думки з боку 
науковців щодо визначення фінансової без-
пеки підприємства, хоча всі вони наголошу-
ють на її пріоритетності та необхідності за 
сучасних умов господарювання, тому доціль-
ним є розгляд проблем фінансової безпеки 
підприємства, а також дослідження її розви-
тку в умовах невизначеності.
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Статтю присвячено актуальним питанням визначення основних підходів до формулювання та класифіка-
ції конкурентних стратегій. Запропоновано класифікацію терміну на основі ключових характеристик, окрес-
лених у визначеннях зарубіжних та українських науковців. Проаналізовано основні класифікаційні категорії 
конкурентних стратегій, виокремлено «класифікаторів-лідерів» та «класифікаторів-послідовників». Подано 
результати досліджень стосовно розроблення, дотримання та реалізації конкурентних стратегій компаніями 
та окреслено перспективи подальших досліджень.
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Щурко У.В. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам определения основных подходов к формулированию и класси-

фикации конкурентных стратегий. Предложена классификация понятия на основе ключевых характеристик, 
изложенных в определениях зарубежных и украинских ученых. Проанализированы основные классификаци-
онные категории конкурентных стратегий, выделены «классификаторы-лидеры» и «классификаторы-после-
дователи». Представлены результаты исследований по разработке, соблюдению и реализации конкурентных 
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The article is devoted to the issues of defining the main approaches to the formulation and classification of com-

petitive strategies. A classification of the concept based on the key characteristics in the definitions of foreign and 
Ukrainian scientists is proposed. The main classification categories of competitive strategies are analyzed, “classifi-
ers-leaders” and “classifiers-followers” are singled out. The results of research on the development, following and im-
plementation of competitive strategies by companies are presented, and prospects for further research are outlined.

Keywords: strategies, competitive strategies, classification of competitive strategies, competitive advantages, 
competitive strengths / weaknesses.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вибір конкурентної стратегії під-
приємством, сегментом реального сектору 
економіки чи галуззю економіки загалом 
визначатиме їхній подальший розвиток і ста-
новище на вітчизняному та міжнародному 
ринках. Розглядаючи конкурентну стратегію, 
науковці найчастіше говорять про стратегію 
підприємства. Найвідомішими дослідниками 
конкурентних стратегій у світі та в Україні є 
М. Портер, Г. Стейнер, Ф. Котлер, Дж. Майєр, 
А.Д. Літл, М. Мінцберг, М. Альберт Мескон, 
А. Стрікленд, А. Томпсон, Г. Азоєв, Г. Голь-
дштейн, І. Ансофф, Ю. Іванов, М. Круглов, 
В. Адамик, Р. Фатхутдінов, А. Юданов та ін. 
Найчастіше використовуються кілька ключо-
вих визначень, до яких дослідники додають 

власні уточнення чи розширення, або форму-
ються специфічні види стратегій залежно від 
сектору економіки.

Відокремлюючи конкурентну стратегію від 
корпоративної, зазначимо, що конкурентна 
стратегія виступає інструментом реалізації 
корпоративної стратегії, тобто конкретизує 
і визначає шляхи її реалізації та підходи, які 
підприємством будуть використовуватися 
в кожній окремій ключовій сфері діяльності 
бізнесу. Синонімами назви «конкурентна 
стратегія» є ділова, бізнесова, стратегія кон-
курентоспроможності, стратегія завоювання 
конкурентних переваг. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. За визначенням М. Портера, конкурентна 
стратегія – це ділова стратегія будь-якої орга-
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нізації, основою якої є стійка конкурентна 
перевага [1, с. 24]. За своєю суттю конку-
рентна стратегія хоча й є такою, що забез-
печує діловий рівень управління підприєм-
ством, однак вона вужча за масштабністю, 
ніж загальна стратегія того ж підприємства. 
Це в природний спосіб і визначає конкурентну 
спрямованість останньої – виконання планів 
керівництва з ведення конкурентної боротьби 
і надання додаткових цінностей для покупців 
[1, с. 24].

В американській літературі зустрічаємо 
визначення конкурентної стратегії як довго-
термінового плану дій компанії, розробле-
ного для досягнення конкурентних переваг 
після вивчення слабких і сильних сторін кон-
курентів і порівнюючи зі своїми власними [2]. 
Подібне визначення дає економічний слов-
ник Mbaskool: конкурентна стратегія – дов-
готерміновий план компанії з досягнення 
конкурентних переваг над конкурентами у 
своїй галузі економіки. Перед виробленням 
власної стратегії треба оцінити слабкі, сильні 
сторони, можливості та загрози у своїй галузі, 
а тоді реалізовувати ту, яка матиме най-
кращу конкурентну перевагу [3]. Матриця Дж. 
Вествуда передбачає розроблення конку-
рентної стратегії за кожним елементом мар-
кетинг-міксу [4].

Подібними є й трактування українських 
науковців. Так, І. Ступак окреслює конку-
рентну стратегію як орієнтований на досяг-
нення стратегічних цілей та стійких конку-
рентних переваг план дій підприємства, що 
перебуває у процесі безперервного вдоскона-
лення та здатний швидко реагувати на зміни 
у зовнішньому та внутрішньому середовищі 
для задоволення потреб споживачів та влас-
ного зростання [5, с. 253]. 

Є. Горбашко визначає конкурентну стра-
тегію як загальну модель дій та сукупності 
правил, якими має керуватися підприємство 
під час прийняття рішень для досягнення і 
довгострокової підтримки конкурентоспро-
можності [6].

О. Біловодська наводить таке визначення 
конкурентної стратегії: «Втілена в бізнес-пла-
нах та ілюструє, як підприємство конкурува-
тиме на конкретному товарному ринку, кому 
та за якими цінами збуватиме товар, як рекла-
муватиме та як досягатиме перемоги в конку-
рентній боротьбі» [7]. Конкурентна стратегія 
дає змогу отримати конкретні індикатори для 
порівняння позиції підприємства на ринку, і 
кожне підприємство дотриманням власної 
конкурентної стратегії намагається відвойо-

вувати кращу позицію та здобувати вигоди від 
конкурентної переваги. 

А. Румянцев та Н. Клименко дають таке 
визначення: конкурентна стратегія – це одна з 
маркетингових стратегій, яка в межах підходів 
як акцентованого на конкурентів, так і акцен-
тованого на споживачах визначає, за рахунок 
чого компанія може досягнути стійких і вигід-
них позицій проти конкурентних сил, які діють 
на цільовому ринку [8].

І. Ансофф подав у своїй роботі схожі з 
думками М. Портера погляди на конкурентну 
стратегію, яку описав трьома компонентами: 
швидкість зростання, диференціація ринку та 
диференціація продукту [9]. Основний внесок 
М. Портера полягає у тому, що він указав на 
існування двох основних шляхів оптималь-
ного функціонування: або ви стаєте у своїй 
галузі виробником із найнижчими витра-
тами, або диференціюєте свою продукцію чи 
послуги, які настільки цінуються покупцем, 
що він готовий заплатити найвищу ціну, щоб 
отримати їх. Організації можуть вибирати, де 
застосовувати ці стратегії – на всьому ринку 
чи в окремому його сегменті [1; 19].

В. Грановська вказує, що стратегія конку-
ренції являє собою основу конкурентної пове-
дінки підприємства на ринку й описує схему 
забезпечення переваг над конкурентами 
[10, с. 86]. Ю. Іванов зазначає, що конкурентна 
стратегія концентрується на діях і підходах, 
які пов'язані з управлінням, спрямованим на 
встановлення і зміцнення довгострокової кон-
курентоспроможної позиції підприємства на 
ринку в одній специфічній сфері підприємни-
цтва [11, с. 118–123]. 

Охарактеризувавши визначення конку-
рентної стратегії, попри прослідковування 
тенденції до опрацювання та вдоскона-
лення визначень кількох ключових економіс-
тів (Портер, Котлер, Ансофф) вирізняється 
низка критеріїв, за якими можна згрупувати 
всі визначення.

Подібну спробу класифікації визначення 
терміну здійснив Ю. Кулиняк [12, с. 88–89], 
подавши в табличному вигляді перелік усіх 
підібраних трактувань, проте науковець не 
завершив розмежування визначень за кон-
кретними критеріями. Отже, такими спіль-
ними для багатьох науковців критеріями 
визначення поняття «конкурентна стратегія», 
на нашу думку, є: отримання конкурентної 
переваги; досягнення конкурентної позиції; 
досягнення рівня конкурентоспроможності. 
Групування визначень конкурентної стратегії 
за означеними критеріями подано в табл. 1. 
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Таблиця 1
Класифікація визначення терміну «конкурентна стратегія»  

за спільними ключовими ознаками
Автор Джерело Визначення 

Критерій 
групу-
вання 

Досягнення конкурентної переваги

1 2 3 4
1. М. Портер Конкурентна стратегія: 

методика аналізу галу-
зей і конкурентів 
(2006)

ділова стратегія будь-якої організації, 
основою якої є стійка конкурентна пере-
вага

2. М. Саєнко Стратегія підприємства 
(2006)

спосіб отримання стійких конкурентних 
переваг у кожній СОБ підприємства шля-
хом конкурентної боротьби, задоволення 
різноманітних і мінливих потреб покупців 
краще, ніж це роблять конкуренти

3. Т. Мостенська Основи маркетингу
(2005)

передбачає формування та реаліза-
цію цілей і завдань організації щодо 
досягнення нею конкурентних переваг у 
певних сегментах відповідно до ринкової 
ситуації та можливостейорганізації

4. В. Панков,  
Ю. Макогон

Інноваційна діяль-
ність і стратегія 
підвищення конку-
рентоспроможності 
продукції:міжнародний 
і регіональний аспекти 
(2005)

створення виняткових можливостей і 
конкурентних переваг, що дають змогу 
виробляти конкурентоспроможну про-
дукцію ринкової новизни з новими рин-
ковими споживчими властивостями і 
ціннісними характеристиками

5. Г. Хемел,  
С. Прахалад

Конкурируя за буду-
щее. Создание рынков 
завтрашнего дня 
(2002)

полягає у створенні майбутньої конку-
рентної переваги швидше, ніж конку-
ренти скопіюють те, що ви використову-
єте сьогодні

6. І. Ступак Конкурентні стратегії як 
управлінська категорія
(2010)

орієнтований на досягнення стратегічних 
цілей та стійких конкурентних переваг 
план дій підприємства, що перебуває в 
процесі безперервного вдосконалення 
та здатний швидко реагувати на зміни 
у зовнішньому та внутрішньому серед-
овищі для задоволення потреб спожива-
чів та власного зростання 

7. З. Шершньова Стратегічне управ-
ління, (2004)

це ділова стратегія організації, основою 
якої є стійка конкурентна перевага

8. Ю. Грановська Конкурентні стратегії 
розвитку аграрних під-
приємств у глобалізо-
ваному світі
(2016)

Стратегія конкуренції являє собою 
основу конкурентної поведінки підпри-
ємства на ринку і описує схему забезпе-
чення переваг над конкурентами

Завоювання конкурентної позиції
9. Ф. Котлер Основы маркетинга 

(2002)
процес створення і практичної реаліза-
ції програми дій підприємства з метою 
ефективного розміщення ресурсів для 
досягнення цільової позиції на ринку

10. Ю. Іванов Теоретичні основи 
конкурентної стратегії-
підприємства 
(2006)

ретельно розроблена програма заходів, 
які мають бути реалізовані організацією, 
з метою досягнення вигідної конкурент-
ної позиції на ринку та адаптації органі-
зації до змін у внутрішньому та зовніш-
ньому середовищі
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1 2 3 4
11. А. Томпсон,  

А. Стрікленд
Стратегический менед-
жмент. Создание конку-
рентного преимущества
(2015)

розроблення управлінських рішень, які 
спрямовані на встановлення і зміцнення 
довгострокової конкурентної позиції під-
приємства в конкретній галузі

Виборювання рівня конкурентоспроможності
12. Т. Хміль,  

С. Василик
Стратегический 
менеджмент
(2004)

низка підходів і напрямів, що розробля-
ються керівництвом з метою досягнення 
найкращих показників роботи в одній 
конкретній сфері діяльності

13. Є. Горбашко Управление конку-
рентоспособностью. 
Теория и практика
(2015)

визначає конкурентну стратегію як 
загальну модель дій та сукупності пра-
вил, якими має керуватися підприємство 
під час прийняття рішень для досяг-
нення і довгострокової підтримки конку-
рентоспроможності

14. А. Філатов Разработка механизма 
формирования кон-
курентной стратегии 
предприятия в отрас-
лях олигополии 
(2007)

стратегія підприємства у визначеній 
сфері діяльності, тобто в конкретній 
галузі або на конкретному ринку

15. Н. Треньов Стратегическое  
управление 
(2000)

стратегія конкурентної боротьби за 
кожним складником портфелю бізнесів у 
різних видах діяльності

16. О. Нефедова Механізм вибору конку-
рентної стратегії під-
приємства 
(2008)

спосіб довгострокової поведінки під-
приємства в умовах конкуренції задля 
збереження досягнутого рівня конкурен-
тоспроможності чи його підвищення

17. В. Лунєв Управление предпри-
ятием сферы услуг
(2009)

концепція та підпорядкована система дій 
підприємства, які спрямовані на досяг-
нення її кінцевих цілей

18. М. Книш Конкурентные  
стратегии (2000)

план дії підприємства, спрямований 
на досягнення успіху у конкурентній 
боротьбі, що передбачає реалізацію 
наступальних або оборонних дій для 
подолання п’яти сил конкуренції

19. Н. Куденко Маркетингові стратегії 
фірми
(2002)

різновид стратегій організації, що дає 
відповідь на одне з найважливіших 
питань: як організація конкурує на цільо-
вому ринку, за рахунок чого витримує 
конкурентний тиск і отримує перемогу в 
конкурентній боротьбі?

20. А. Іванов, 
Є. Хрустальов

Метод формирования 
и оценки конкурентной-
стратегии компании 
(2005)

пошук сприятливого становища в галузі 
або на ринку, іншими словами, там, де 
відбувається конкурентна боротьба. 
Конкурентна стратегія має на меті забез-
печити організації таке положення, яке 
дає їй змогу отримувати прибуток на 
довгостроковій основі, незважаючи на 
протидію різних сил

21. І. Ансофф Стратегическое  
управление 
(1989)

стратегія, що концентрується на діях та 
підходах, які пов’язанні з управлінням 
та спрямовані на забезпечення успішної 
діяльності в одній специфічній сфері 
бізнесу (стратегічній зоні)

22. Г. Азоєв Конкуренция: анализ, 
стратегия и практика
(2001)

план дій організації, спрямований 
на досягнення успіху в конкурентній 
боротьбі на певному ринку

Джерело: складено автором

Закінчення табл. 1
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Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – розібратися 
з трактуванням термінів, відмінністю їх засто-
сування, класифікаціями та різницями в під-
ходах українських та зарубіжних науковців. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Оскільки під час формулювання 
визначення «конкурентна стратегія» та зго-
дом у процесі її розроблення та реалізації при-
діляють особливу увагу вивченню конкурент-
ного середовища з акцентом на такі поняття 
як «конкурентна сила» та «конкурентна пози-
ція» як основ досягнення конкурентної пере-
ваги, зупинимося частково на окресленні й 
цього поняття. Отже, конкурентна перевага – 
перевага компанії/ підприємства/ організації 
завдяки кращим можливостям чи компетен-
ції у своїй сфері діяльності, що забезпечують 
міцніші позиції і вищі доходи. 

Серед індикаторів конкурентної переваги 
виокремимо: (1) велику частку ринку; (2) зрос-
таючу кількість клієнтів/покупців; (3) високу 
диференціацію товарів/послуг та ін. (повні-

ший перелік див. на рис. 1). Порівнявши (чи 
протиставивши) їх із конкурентними слабкос-
тями (рис. 1), наголосимо на способах досяг-
нення конкурентних переваг, зокрема: виро-
бляти високоякісну продукцію, організовувати 
бездоганне обслуговування клієнтів, володіти 
сучасною власною технологією та ін.

Підприємство/організація матиме конку-
рентну перевагу, якщо рівень його роботи з 
покупцями/клієнтами вищий, аніж у конкурен-
тів, і воно готове протидіяти впливу конкурент-
них сил галузі. Оцінивши кількісно названі 
індикатори конкурентної сили та порівнявши 
їх з аналогічними у конкурентів, можна визна-
чити конкурентну позицію підприємства на 
ринку, його конкурентні переваги. 

Кожне з визначень незалежно від того, до 
якої групи воно належить, має визначальні 
риси, від яких відштовхувалися автори під час 
його формулювання. Найчастіше ними висту-
пали ключові характеристики майбутніх кла-
сифікацій «конкурентних стратегій». У цьому 
термінологічному сегменті є «класифікатори-

 

Індикатори конкурентної переваги Індикатори конкурентної слабкості 

а) велика частка ринку; 
б) зростаюча кількість покупців; 
в) лідируюча стратегія; 
г) підприємство реагує на ринкові зміни краще, 
ніж конкуренти; 
д) найбільш удале становище на ринку; 
е) товари сильно диференційовані; 
є) підприємство концентрується на швидко 
зростаючих сегментах ринку; 
ж) нижчі витрати, ніж у конкурентів; 
з) рівень прибутку вищий від 
середньоринкового; 
к) високі технологічні та інноваційні переваги 
підприємства;  
л) високий рівень менеджменту і маркетингу 

Способи досягнення конкурентних переваг 

а) високі витрати; 
б) низька якість товарів; 
в) невеликий вплив на ринок; 
г) конкуренти захопили частку ринку 
підприємства; 
д) темпи зростання доходів нижчі 
середньоринкових або знижуються; 
е) нестача фінансових ресурсів; 
є) не може протистояти загрозі усунення з ринку; 
ж) репутація підприємства низька або падає; 
з) становище слабшає у найбільш перспективних 
галузях; 
к) нестача навичок і досвіду у визначальних 
сферах;  
л) підприємство належить  до стратегічної групи з 
гіршим становищем на ринку 

а) продавати за дешевшими, ніж у конкурентів, цінами; 
б) виробляти високоякісну продукцію; 
в) організовувати бездоганне обслуговування клієнтів; 
г) володіти сучасною власною технологією; 
д) мати більш зручне природно-географічне положення; 
е) забезпечувати розроблення й упровадження нових продуктів у більш стислі 
терміни, ніж це роблять конкуренти; 
є) мати високу репутацію і добре відому торгову марку; 
ж) забезпечувати клієнтам додаткові цінності за їхні кошти; 
з) постійно слідкувати за розвитком смаків клієнтів загалом та їх окремих груп 
 

Рис. 1. Конкурентні переваги та способи їх досягнення
Джерело: складено автором
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лідери» та «класифікатори-послідовники». До 
перших, на нашу думку, належать М. Портер, 
І. Ансофф, Ф. Котлер, А.Д. Літл.

М. Портер [13] на основі аналізу сил конку-
ренції виокремлював три ключові конкурентні 
стратегії, які створювали умови для забезпе-
чення конкурентних переваг підприємством/
організацією: (1) лідерство за витратами; 
(2) диференціація; (3) фокусування (концен-
трація). Кожна з базових стратегій володіє 
чинниками захисту від дії п’яти сил конку-
ренції. Так, у разі лідерства за витратами 
підприємство може отримати прибуток за 
мінімально допустимої для конкурентів ціни; 
низькі витрати створюють вхідний бар'єр для 
нових конкурентів і товарів-замінників та захи-
щають підприємство від дій сильних поста-
чальників, забезпечуючи більшу гнучкість у 
разі підвищення ними цін; сильні споживачі не 
можуть домагатися зниження цін нижче рівня, 
прийнятного для найсильнішого конкурента. 

Наступний вид стратегій – диференціа-
ція продукції – орієнтований на покупців, які 
готові заплатити більше, але за вищу якість 
або ширший вибір споживчих якостей товару/
послуги. Диференціація теж захищає підпри-
ємство/ організацію від дії п'яти конкурент-
них сил: можливість заміни товару підсилює 
прихильність споживачів до марки, зменшує 
чутливість до ціни й підвищує рентабель-
ність; відмінні властивості товару і завойо-
вана прихильність клієнтів захищають від 
товарів-замінників; підвищена рентабельність 
збільшує стійкість до підвищення цін сильним 
постачальником [6]. 

Фокусування може спиратися на обидва 
попередні різновиди стратегії, проте позна-
чає зосередження зусиль на певному сег-
менті ринку, ніші з особливими потребами для 
кращого, ніж у конкурентів, їх задоволення. 
Детальніше про відмінності, слабкі та сильні 
сторони трьох базових категорій конкурентних 
стратегій за М. Портером подано в табл. 2.

Часто науковці критикують окреслені 
М. Портером теорії, вважаючи їх надто загаль-
ними для пояснення реальних життєвих ситу-
ацій, хоча ніхто не піддає сумніву важливості 
співвідношення між оцінкою якості товару 
споживачами і ціною товару, що є централь-
ним питанням у його концепції конкурентних 
стратегій.

І. Ансофф у своїй праці 1989 р. подає схоже 
на М. Портера наукове обґрунтування класи-
фікації конкурентних стратегій: за швидкістю 
зростання, диференціацією ринку та дифе-
ренціацією продукту. Стратегіями, за якими 

можна скласти матрицю Ансоффа з напрям-
ними «ринок» і «товар», є: (1) стратегія концен-
трованого зростання, пов'язана зі зміною про-
дукту/ринку (проникнення і посилення позицій 
на ринку, розвитку ринку, розвитку продукту); 
(2) стратегія диверсифікованого зростання 
(концентричної диверсифікації, чистої дивер-
сифікації, конгломеративної диверсифікації); 
(3) стратегія обмеженого зростання (застосо-
вується підприємствами у галузях зі стабіль-
ною технологією) [9].

А.Д. Літл (американська компанія Arthur 
D. Little) конкурентні стратегії виділяє залежно 
від конкурентних позицій і можливості їх 
поліпшення. ADL-підхід класифікує конку-
рентні стратегії на п’ять видів, відповідно 
до конкурентної позиції на ринку: (1) лідиру-
юча (основний вплив фірми на ринок збуту); 
(2) сильна (незалежна ринкова діяльність 
фірми, не ставлячи під загрозу довгострокові 
перспективи); (3) сприятлива (фірма займає 
ринкові позиції вищі від середнього рівня і 
має можливості для їх поліпшення); (4) задо-
вільна (сприятливі можливості для продо-
вження діяльності, але її можливості щодо 
поліпшення ринкових позицій перебувають на 
рівні нижчому за середній); (5) слабка (неза-
довільна) позиція (слабкий ринковий стан 
фірми, наявність конкурентної вразливості і 
відсутність у фірми можливостей поліпшення 
наявного становища) [14].

Відповідно до класифікації маркетин-
гових конкурентних стратегій Ф. Котлера, 
основою розподілу є конкурентні позиції 
фірми та напрями її маркетингової діяль-
ності, взаємозв'язки, дії і протидії конкурент-
них фірм на ринку. Науковець виокремлює 
чотири різновиди таких стратегій: (1) ринко-
вого лідера; (2) челенджера; (3) послідов-
ника; (4) нішера [15]. Характеристики кожного 
з них подано в табл. 3.

За оцінками економістів, розподіл ринку, 
згідно із цією класифікацією, виглядатиме так 
(за умови, що весь ринок приймаємо за 100%): 
лідери займатимуть найбільшу частку – 40% 
ринку, далі частка послідовно зменшується і 
становить 30% для челенджерів, 20% – для 
послідовників та 10% – для нішерів [16, с. 60].

Переходячи від теоретичних напрацювань 
до практичної реалізації стратегій, зазначимо, 
що в умовах глобалізації компанії в усьому 
світі прагнуть локалізувати або стандарти-
зувати свої стратегії на ринках, що розвива-
ються, і шукати глобального лідерства. Щоб 
бути конкурентоспроможною, компанія пови-
нна намагатися вступити на новий ринок дуже 
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швидко після оцінки його привабливості, щоб 
установити потужнішу ідентифікацію влас-
ного бренда (власної ринкової позиції) та 
зафіксувати більшу частку ринку. Підприємці 
конкурують між собою на основі ціни, якості 
та потреб своїх клієнтів, кожен з яких нама-
гається досягти надвисокого середньої при-
бутку для своєї галузі [17]. 

Гарвардський економіст Майкл Е. Портер 
визначив низьку вартість та диференціацію 
як дві основні стратегічні переваги, які може 
досягти бізнес. П'ять основних стратегій для 
досягнення цих переваг відомі як: (1) недоро-
гий постачальник; (2) широка диференціація; 
(3) цілеспрямована низька вартість; (4) ціле-
спрямована диференціація та (5) бізнес-стра-
тегії з найкращими витратами. Щоб виявити, 
як працюють стратегії в реальному житті, у 
2011 р. було проведено широкомасштабне 

дослідження McKinsey Global Survey, до якого 
було залучено 2 135 компаній [18].

Створення успішної стратегії є надзвичайно 
важким завданням для більшості компаній, 
деякі не концентруються в результаті на змісті, 
а намагаються відчайдушно «грати» на ринку 
наодинці. Науковці в ході дослідження виявили 
кілька закономірностей у діяльності компаній, 
опираючись на реалізацію їхніх стратегій. Хоча 
конкурентна перевага є найважливішим компо-
нентом будь-якої стратегії, для багатьох компа-
ній вона так і залишається невловимою метою. 
Результати дослідження McKinsey свідчать про 
одну з причин цього: лише 53% керівників харак-
теризують стратегію своїх компаній, підкреслю-
ючи створення відносної переваги перед кон-
курентами; інші кажуть, що їхні стратегії краще 
описуються як відповідні найкращі практики в 
галузі та забезпечення оперативних потреб.

Таблиця 2 
Характеристики класифікації конкурентних стратегій за М. Портером

Позитивні сторони  
класифікаційної категорії

Негативні сторони  
класифікаційної категорії

Лідерство за витратами
Низькоцінове лідерство ефективне за умови:
• ціна – домінуюча конкурентна сила;
• галузевої продукт – стандартизований, про-
стий у виготовленні;
• відсутність можливостей для диференціації;
• «великі» покупці мають значну торгову силу.

Низькоціновому лідерству притаманні 
ризики:
• технологічні зміни, знецінюються попере-
дній досвід та інвестиції;
• можливість копіювання конкурентних 
переваг лідерства за витратами підприєм-
ствами-конкурентами;
• нездатність вчасно вносити зміни в товар 
через надмірну увагу до витрат.

Диференціація продукції
Диференціація приваблива за умови:
• існує багато шляхів для диференціації продукту;
• організація має ноу-хау в галузі виробництва 
або маркетингу;
• потреби потенційних споживачів відрізня-
ються;
• деякі конкуренти в галузі слідують схожим 
шляхом диференціації;
• попит нееластичний за ціною;
• галузевий ринок має складну структуру.

Диференціації може бути притаманне:
• розрив у цінах на диференційований 
товар (послугу) порівняно з конкурентами з 
низькими витратами настільки великий, що 
зберегти прихильність марці не вдається;
• роль чинника диференціації падає в міру 
того, як товар (послуга) стає звичним;
• сприйняття диференціації знижується під 
впливом підробок та імітацій.

Фокусування (концентрації)
Фокусування привабливо тоді, коли:
• для більшості конкурентів занадто дорого або 
важко освоїти дану нішу;
• у підприємства немає достатньої кількості 
ресурсів для освоєння широких ринкових сег-
ментів;
• галузеві сегменти суттєво різняться за роз-
мірами, темпами зростання та інтенсивністю 
тиску з боку конкурентів;
• існують відносно невеликі групи клієнтів, що 
мають нестандартні потреби, які не задоволені 
повною мірою.

До ризиків фокусування належать:
• розрив у цінах із неспеціалізованими 
товарами конкурентів стає дуже великим;
• розбіжності у вимогах до товару спожива-
чів цільового сегмента ринку і ринку зага-
лом скорочуються;
• конкуренти виходять на ще більш вузькі 
підсегменти всередині цільового сегмента.

Джерело: складено автором за [6]
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У цьому опитуванні керівники компаній з 
усього світу відповіли на низку запитань для 
виявлення співвідношення між стратегічними 
цілями діяльності окремих підрозділів компа-
ній і забезпеченням загалом успішної реаліза-
ції стратегії. 

Результати опитування з реалізації та 
розроблення стратегії компанії відрізнялися 
не лише в розрізі галузей однієї країни, а й 
за регіонами. Так, в опитуванні було вио-
кремлено чотири регіони: Північна Америка, 
Європа, Індія, Китай. Розподіл відповідей 
та загалом перелік запитань у межах дослі-
дження подано в табл. 4. 

У результаті опитування було виявлено, 
що лише 10% компаній підтвердили наяв-
ність більшості положень (7–10 із 10 запро-
понованих) у розробленні та реалізації стра-
тегії, 15% не змогли підтвердити жодного, 
а більшість – 50% – підтвердили існування 
одного-трьох положень у власній конкурент-
ній стратегії компанії. Лише 2% респонден-
тів повідомляють, що їхні компанії проходять 

дев'ять або всі десять тестів, тобто схвально 
відгукуються про наявність цих положень у 
розробленні та реалізації їхніх стратегій.

70% керівників повідомляють, що їхні стра-
тегії забезпечують сукупність ключових поло-
жень та гнучкості, що свідчить про те, що ком-
панії цілком комфортно будують свої стратегії 
як комплекс різноманітних стратегічних дій. На 
відміну від них лише 33% респондентів ствер-
джують, що стратегії їхніх компаній залежать 
від нових даних та статистичних даних, які не 
доступні для конкурентів на противагу загально-
доступній статистиці. У відповідях з'являються 
також деякі помітні регіональні відмінності. 
Наприклад, керівники компаній у Китаї оціню-
ють стратегії своєї компанії вище своїх партне-
рів у трьох інших регіонах за виокремленням 
конкурентної переваги, але їм бракує балансу 
між дотримання ключових положень стратегії 
та гнучкістю у виборі майбутнього.

Цікавим висновком із дослідження є висока 
ймовірність, що вибір підходів до формування 
стратегії та її успішність у подальшій реаліза-

Таблиця 3
Різновиди конкурентних стратегій за класифікацією Ф. Котлера

Різновид 
класифікації Характеристика підприємства/організації, що від повідає різновиду

Ринковий 
лідер

Охоплює найбільшу ринкову частку. Визначає зміни цінової політики, напрями 
інновацій, інтенсивність рекламної і збутової діяльності. Він є законодавцем 
маркетингового комплексу на певному сегменті ринку. Ринковий лідер існує в 
кожній галуз, сфері бізнесу, на кожному товарному і територіальному ринку.

Челенджери

Займають другі або треті ринкові позиції, успішно й швидко розвиваються та 
своє основне стратегічне спрямування вбачають у досягненні ринкової пер-
шості, тобто в розширенні своєї ринкової частки. Основним різновидом кон-
курентних стратегій челенджера є стратегія наступу. Челенджер може ата-
кувати три види фірм: ринкового лідера, аналогічну фірму – челенджера та 
меншу за розміром. Він може атакувати конкурента по всіх позиціях, по комп-
лексу маркетингових засобів у цілому або концентрувати зусилля тільки на 
його слабких сторонах, використовуючи переваги у ціні, якості, асортименті 
товару, нижчих виробничих витратах, кращому сервісному обслуговуванні.

Послідовники

Успішно діючі на ринку фірми, маркетинговим спрямуванням яких є не заво-
ювання ринкової першості (на відміну від челенджерів), а підтримання й охо-
рона своєї ринкової частки. Використовуючи політику слідування за лідером, 
вони утримують наявних споживачів. Кожен послідовник має незначну кон-
курентну перевагу на своєму цільовому ринку (територіальне розміщення, 
сервісне обслуговування) та не допускає агресивності щодо наявної конку-
рентної структури ринку. Доцільність використання стратегії послідовника 
пояснюється тим, що весь ризик стосовно товару і ринку збуту покладається 
на ринкового лідера. Послідовник наслідує тільки вдалий, перевірений рин-
ком досвід лідера, тому його витрати і ризик є значно меншими.

Нішери

Обслуговують невеликі сегменти ринку, який залишився поза увагою великих 
підприємств (використовують стратегію ринкової ніші). Основна ідея стратегії 
ринкової ніші полягає у спеціалізації фірми на певному сегменті ринку. Спе-
ціалізація може бути класифікована за географією, за кінцевим споживачем, 
за співвідношенням «ціна – якість товару», за сервісним обслуговуванням; за 
різновидами споживачів. Є найефективнішою для невеликих фірм, які щойно 
розпочинають свою діяльність на ринку. 

Джерело: складено за [15; 16, с. 58–60]



410

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ції можуть бути пов'язані. 44% респондентів 
підтвердили, що їхні компанії використовують 
регулярний цикл планування, що їхні компа-
нії розуміють конкурентну перевагу, включа-
ють тенденції та ефективно розподіляють 
ресурси. Натомість 35% респондентів повідо-
мляють, що їхні компанії приймають рішення 
у міру виникнення проблеми; їхні компанії 
добре управляють непевністю, включають 
гнучкість у виборі шляху та створення віднос-
ної переваги перед конкурентами.

Фінансова криза 2008 р. та рецесія вия-
вили слабкі місця у багатьох стратегіях і 
змусили багато компаній у світі протистояти 
вибору та компромісу, які вони практику-
вали раніше. Більшість респондентів дослі-
дження – 56% – повідомляють, що їхні ком-
панії приймають стратегічні рішення частіше, 
ніж раніше. З іншого боку, підвищена швид-
кість може ускладнити проведення компані-
ями глибшого аналізу рішень. Проте перехід 
до більш коротких циклів планування тільки 

збільшує потребу зосередити увагу на поза-
часових аспектах стратегії, які можуть стиму-
лювати конкурентні переваги та посилювати 
конкурентні позиції на ринку. 

Висновки з цього дослідження. Розгля-
даючи підходи до формування конкурентних 
стратегій, було виявлено закономірності їх 
етимології та термінологічних підходів. Базові 
визначення та класифікації, незважаючи на їх 
відносну «давність», залишаються актуаль-
ними й у період швидких економічних змін та 
глобальних перетворень. Сучасні науковці 
розвивають поняття «конкурентна стратегія», 
базуючись на усталених трактуваннях та вно-
сячи корективи з урахуванням глобальних, 
регіональних і галузевих викликів. Доповне-
ння чи уточнення у трактуваннях термінів чи 
формуванні класифікацій та виокремленні 
нових (змінених, додаткових) класифікаційних 
ознак збагачують економічну науку та допо-
магають компаніям (підприємствам, органі-
заціям) на ринку з вибором найадекватнішої 

Таблиця 4
Результати всесвітнього дослідження McKinsey Global Survey  

із застосування стратегій у діяльності компаній (%, 2011 р.)

Наша стратегія…
Загалом

(2135 
компаній)

Індія
(206 

компаній)

Китай 
(65 

компаній)

Північна 
Америка

(623 
компанії)

Європа
(701 

компанія)

1
створює баланс між ключовими 
засадами та гнучкістю для при-
йняття майбутніх рішень 

45 51 37 49 44

2 наголошує на створенні конку-
рентних переваг 34 35 43 34 32

3 прищеплює чітке розуміння 
наших конкурентних переваг 33 48 33 31 31

4 окреслює можливості на основі 
конкретних ринкових сегментів 32 42 40 31 30

5
має результатом розроблення 
конкретного набору дій для 
перегрупування ресурсів

32 46 32 32 30

6
складається з рішень, розро-
блених у ході численних обго-
ворень альтернатив

28 45 29 29 25

7
випливає з упевненості керів-
ництва в правильності ключо-
вих положень 

28 35 23 29 26

8
переважно побудована для 
перемоги в майбутніх ринкових 
умовах відповідно до трендів 

28 43 40 25 25

9 враховує непевні умови в непе-
редбачуваному майбутньому 22 31 23 25 19

10
опирається на внутрішні та 
малопоширені дані, недоступні 
конкурентам

14 20 18 14 13

Джерело: складено за [18]



411

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

стратегії власного розвитку. Проаналізоване 
міжнародне дослідження дає змогу переко-
натися у важливості теоретичних розробок, 
актуальності та гнучкості конкурентних стра-

тегій для їх успішної реалізації. Перспектив-
ними видаються подальші дослідження (роз-
відки, опитування) в підходах до формування 
та реалізації стратегій компаніями в Україні. 
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Статтю присвячено актуальним питанням оцінювання персоналу та практичним аспектам застосування 
грейдингу під час формування заробітної плати. Проаналізовано завдання управлінців щодо мотивації персо-
налу та систематизовано наявні методи оцінювання персоналу. Досліджено процес управління персоналом, 
що спрямований на підвищення ефективності діяльності підприємства. Надано авторське бачення грейдингу 
та практично апробовано оцінювання персоналу, що базується на системі грейдингу для ТОВ «ПЗТО». 
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Яшкина Н.В. ГРЕЙДИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Статья посвящена актуальным вопросам оценки персонала и практическим аспектам применения грей-

динга при формировании заработной платы. Проанализированы задачи менеджеров, которые касаются мо-
тивации персонала, и систематизированы существующие методы оценки персонала. Исследован процесс 
управления персоналом, направленный на повышение эффективности деятельности предприятия. Дано 
авторское определение грейдинга и практически апробирована оценка персонала, которая основана на си-
стеме грейдинга для ООО «ПЗТО».

Ключевые слова: работники, оценка персонала, эффективность деятельности, грейдинг, грейдинг долж-
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Yashkina N.V. GRADING AS A MODERN METHOD OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF
The article is devoted to topical issues of personnel assessment and practical aspects of applying grading in 

the formation of wages. The tasks of managers on personnel motivation are analyzed and the available methods of 
personnel assessment are systematized. The process of personnel management aimed at improving the efficiency 
of the enterprise's activities has been studied. The author's vision for grading is given and the personnel estimates 
based on the grading system for LLC PZTO are practically approved.

Keywords: employees, staff assessment, performance effectiveness, grading, position grading, employee grading.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасні підприємства прагнуть 
успішно функціонувати на ринку та отриму-
вати максимальний прибуток від своєї діяль-
ності. Досягнення цієї мети тісно корелює з 
ефективною роботою персоналу. Своєчасне 
з’ясування питань, що стосуються переквалі-
фікації, підвищення кваліфікації, поліпшення 
особистих трудових здібностей, виявлення 
сильних та слабких сторін працівника, на під-
приємствах будь-якої форми власності потре-
бує впровадження загальної системи оціню-
вання працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій економічній літературі в достатній 
кількості представлені публікації, що присвя-
чені питанням оцінювання персоналу підпри-
ємства. Серед науковців, які досліджували 
питання оцінки та управління персоналом 

підприємства, виокремимо таких: І.О. Дави-
дову [1], В.Ю. Догадіну [2], І.Ю. Гришову [3], 
І.Є. Ковтуна [4], В.Ю. Лисака та О.Н. Комар-
ніцького [5], А.В. Лобзу та Н.О. Черниша [6], 
М.В. Руденко [7], М.І. Симочко [8], В.Я. Швеця, 
М.І. Іванову та С.Ф. Саннікову [9].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак дослідження, 
здійснені у працях різних науковців, показу-
ють, що питання оцінювання ефективності 
праці персоналу підприємств залишається 
недостатньо вирішеним через наявні про-
блеми, пов’язані із суб’єктивним підходом 
особи, що здійснює це оцінювання. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є фор-
мування підходів до оцінювання персоналу 
виробничого підприємства та використання 
грейдингу під час формування заробітної 
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плати, що підвищить наочність та зменшить 
чинник суб’єктивного оцінювання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Персонал є безумовним складником 
функціонування будь-якого суб'єкта госпо-
дарювання. Зазвичай керівники акцентують 
увагу на фінансових та виробничих питан-
нях, проблемах реалізації готової продукції 
підприємства, не звертаючи належної уваги 
на ресурс, який має безперервний вплив на 
прибутковість діяльності підприємства. Тому 
основним завданням управлінців є мотива-
ція персоналу, утворення сприятливих умов 
праці для продуктивної роботи та створення 
нормального психологічного мікроклімату в 
колективі [3].

Однією із загальних причин нехтування 
розвитком персоналу є те, що його підготовка 
в межах підприємства потребує вкладення 
власних грошових ресурсів, яких може бути 
недостатньо. Також важливою причиною 
недостатньої підготовки кадрів на підприєм-
стві є те, що керівники не бажають витрачати 
кошти на перепідготовку кадрів через велику 
ймовірність звільнення працівників, страх 
утратити витрачені грошові ресурси [4].

Оцінювання працівників підприємства – це 
процедура, за допомогою якої здійснюється 
порівняльна характеристика з установленим 
еталоном, за результатами якої встановлю-
ється відповідність (невідповідність) пра-
цівника посаді, яку він займає, та його здат-
ність (нездатність) до вирішення поставлених 
завдань [2].

Оточення навколо працівників має допо-
магати росту особистості, засвоєнню нових 
знань, а також заохоченню працівників до 
праці в команді. Управління персоналом 
повинно базуватися на плануванні, етичності, 
прозорості та соціальній відповідальності. 
Керівництво підприємства повинно забезпе-
чити та стимулювати розуміння персоналом 
вагомості внеску будь-якого робітника та осо-
бистої ролі підлеглого.

Згодні з тим, що на підприємстві мають 
бути запроваджені процеси, які дають персо-
налу змогу [7]:

1) перетворювати стратегічні цілі підприєм-
ства на особистісні поточні завдання праців-
ників та узгоджувати плани їх здійснення;

2) формулювати власні зобов’язання, вирі-
шувати конкретні завдання та відповідати за 
їх розв’язання;

3) постійно підвищувати компетенцію та 
набувати потрібного досвіду для здійснення 
необхідного обсягу роботи;

4) працювати в команді та сприяти спільній 
діяльності;

5) здійснювати обмін інформацією, зна-
ннями та досвідом у межах підприємства.

Будь-яке підприємство, зокрема вироб-
ниче, працює в умовах сьогодення, які харак-
теризуються швидкою зміною зовнішнього і 
внутрішнього оточення, тому потрібно мати 
на увазі, що постійне оцінювання працівника 
дає змогу менеджерам із персоналу виявити 
необхідність у додатковому та індивідуаль-
ному розвитку та зростанні кожного праців-
ника підприємства.

Сьогодні широке розповсюдження набули 
такі методи оцінювання персоналу виробни-
чого підприємства: аналіз людських ресур-
сів (HRA), метод асесмент-центру, метод КРІ 
(оцінка за ключовими показниками ефектив-
ності діяльності), метод управління за цілями 
(МВО), «360 атестація». HR-менеджерам 
потрібно знати та розуміти, що для отримання 
правдивої, ефективної та більш повної оцінки 
певного працівника на конкретному підпри-
ємстві на практиці необхідно поєднувати між 
собою ці методи.

Практичний досвід доводить, що на кож-
ному підприємстві керівництво використовує 
індивідуальний підхід до визначення крите-
ріїв, за якими доцільно оцінювати працівників. 
Під час визначення цих критеріїв розповсю-
дженою практикою є врахування специфіки 
діяльності, корпоративної культури та вимог, 
що висуваються до працівника. Згодні із [6], 
що під час формування показників атестації 
персоналу доцільно керуватися двома осно-
вними цілями:

1) визначенням рівня реалізації посадових 
функцій та обов’язків (якісно або неякісно);

2) виявленням перспективних (можливих) 
напрямів реалізації потенціалу працівників в 
інших галузях господарської діяльності під-
приємства.

На використання трудового потенціалу під-
приємства істотно впливають соціальна полі-
тика, фінансова й господарська діяльність 
підприємства, організаційна форма, зміст та 
умови праці, корпоративна культура, методи і 
стиль керівництва та управління персоналом, 
але знаходяться також під впливом чинників, 
некерованих підприємством, таких як сис-
темні чинники (демографічна ситуація, роз-
виток соціальної сфери, рівень життя, якість 
праці, професійно-кваліфікаційна структура 
зайнятих тощо) або індивідуальні чинники, 
на які цілеспрямований вплив підприємства 
обмежений (рівень освіти та професійної під-
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готовки, загальні та професійні компетенції, 
ціннісні орієнтації працівника тощо) [1].

М.І. Іванова пропонує до використання 
такі критерії оцінювання результатів праці та 
ділових якостей працівників: ступінь органі-
зації роботи в підрозділі, здійснення функці-
ональних і посадових зобов’язань, оператив-
ність здійснення наданих доручень, якість 
здійснення роботи, професійно важливі нави-
чки та якості, професійні знання, компетент-
ність та досвід роботи, знання законодавчої 
і нормативно-технічної документації, базова 
та набута освіта, підвищення кваліфікації, 
стаж роботи за спеціальністю, схильність до 
інновацій, соціально-психологічна стійкість, 

трудова дисципліна. За результатами оціню-
вання автором виокремлено групи (ідеальний 
рівень відповідності, верхній рівень відповід-
ності, нижній рівень відповідності, відсутність 
відповідності), для кожної з яких сформовано 
рекомендації щодо перебування на займаній 
посаді та преміювання [9].

Зважаючи на особливості діяльності під-
приємств, теоретичні засади формування та 
сутнісні характеристики, процес управління 
персоналом, що спрямований на підвищення 
ефективності діяльності підприємства, пред-
ставлено на рис. 1. 

Наведена на рис. 1 схема не вирішує про-
блеми всебічного оцінювання персоналу під-

Рис. 1. Процес системи управління персоналом 
Джерело: удосконалено автором за [4]
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приємства, тому запропоновано авторську 
процедуру для оцінки діяльності персоналу 
підприємства (рис. 2). 

Отже, дана процедура дасть змогу більш 
детально та глибоко оцінювати кадри, адже 
шляхом спілкування можна дізнатися про 
внутрішній стан людини, які вона має ідеї 
стосовно розвитку та підвищення власного 
рівня продуктивності для отримання бажаних 
результатів на підприємстві.

Дослідивши значну кількість праць як 
вітчизняних, так i закордонних учених, було 
з’ясовано, що більш розповсюдженими мето-
дами оцінювання трудової діяльності персо-
налу є такі [5]: метод анкетування, описовий 
метод, класифікації, порівняння параметрів, 
рейтинг працівників, оцінювання за вирі-
шальною ситуацією, метод інтерв’ю, метод 
«360 градусів», тестування, методика діло-
вих ігор, метод оцінки на базі моделей ком-
петентності.

В останні роки широкого вжитку набуває 
впровадження аудиту персоналу на підпри-
ємстві як дієвого інструмента підвищення 
ефективності управління персоналом. 
Сфера аудиту персоналу набагато ширша, 
ніж тільки перевірка функціонального підроз-
ділу з управління персоналом. Вона припус-
кає вивчення організації управління персона-
лом, включаючи аналіз діяльності керівника 
та персоналу на різних рівнях управління. 
Розроблення теоретичних основ аудиту пер-
соналу перебуває на початкових етапах і не 
привертає уваги достатньої кількості україн-
ських науковців, незважаючи на високу плин-
ність кадрів [8].

Грейдинг – це сучасна система оціню-
вання та ранжирування посад, результатом 
якої посади розподіляються за грейдами 
відповідно до їх цінності для підприємства. 
Вважаємо, що грейд об’єднує посади, що 
мають близьку або однакову цінність для 
підприємства.

Бажана кількість грейдів коливається від 
п’яти до двадцяти, при цьому певний оклад 
чи «вилка окладів» відповідає конкретному 
грейду, який повинен періодично перегляда-
тися залежно від прожиткового рівня та/або 
рівня інфляції, але сама система залиша-
ється незмінною. Порівняння підходів до сис-
теми грейдів наведено в таблиці 1.

Практичну апробацію теоретичних основ 
оцінювання персоналу, що базується на сис-
темі грейдингу, для ТОВ «ПЗТО» наведено в 
табл. 2.

Базова (номінальна) заробітна плата для 
кожного працівника визначається індивіду-
ально. До того ж для кожного грейда сфор-
мовано рекомендовані значення мінімаль-
них і максимальних зарплат. Ці величини 
повинні змінюватися як у часі, так і геогра-
фічно залежно від загального рівня доходів 
у даному конкретному географічному осе-
редку. До обов’язків відділу кадрів належать 
контроль та моніторинг рівня встановлюва-
ної номінальної заробітної плати, який пови-
нен знаходилися в рекомендованих межах. 
Бажано проводити атестації кожного року, що 
виявляє можливість пересунення з одного 
грейда до іншого.

Покрокову схему формування заробітної 
плати керівникам у ТОВ «ПЗТО» наведено в 

Рис. 2. Процедура оцінювання персоналу підприємства 
Джерело: розроблено автором за [6]
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табл. 3. На підприємстві встановлено кілька 
рівнів керівників, «перехід» на які передбачає 
відпрацювання випробувального терміну і 
проведення атестації працівника його безпо-
середнім керівником.

Перехід з одного рівня грейду на інший від-
бувається:

– за рішенням топ-менеджера та погоджен-
ням зі старшим керівником;

– за результатами щомісячного виконання 
завдань (плану);

– за результатами освоєння працівником 
професійних навичок, виконання додаткового 
функціоналу.

Заробітна плата, як правило, складається з 
двох частин: по-перше, основної та, по-друге, 
преміальної, що залежить від ступеня вико-
нання поставлених завдань (плану), а також 
додаткових чинників, що пов’язані із функці-
ями, що виконує працівник, та оцінки безпо-
середнього керівника. До того ж повинна бути 
встановлена максимальна сума, що може 
бути сплачена за виконання плану.

Формування заробітної плати для керівника 
четвертого рівня, що відповідає у ТОВ «ПЗТО» 
четвертому грейду, наведено в табл. 4. 

Основною перевагою цього методу є нао-
чність, низький чинник суб’єктивного оціню-

Таблиця 1
Порівняльний аналіз грейдингу посади та грейдингу працівника  

за окремими параметрами
Критерій Грейдинг посад Грейдинг працівника

Об’єкт 
оцінювання Значущість для підприємства посади Значущість для підприємства кон-

кретно визначеного працівника 

Критерії 
оцінювання

Чинники компетенцій, які належать 
до конкретної посади: обов’язковий 

кваліфікаційний рівень, ступінь 
відповідальності та самостійності, 
складність роботи, встановлення 

стратегічних цілей та вплив на 
результати діяльності, комунікатив-

ний та аналітичний складники, умови 
роботи, навантаження тощо

Чинники компетенцій, що зале-
жать від ступеня відповідальності 
працівника: вплив на результати 
діяльності підприємства, рівень 

самооцінки за досягнутою кваліфі-
кацією, результативністю тощо

Підприємства, 
яким 

рекомендовано 
використовувати

З чітко прописаними та фіксованими 
функціями посад, що дає змогу різ-
ним працівникам виконувати відпо-
відні аналогічні функції та займати 

відповідні аналогічні посади

Функції і завдання, що викону-
ються, залежать безпосередньо 

від конкретного працівника, вису-
вання високих вимог до кваліфіка-
ції, рівня освіти і творчих навичок 

працівників

Результат 
упровадження

Посадові оклади збалансовані у єди-
ній системі, що враховує значущість 

посади для підприємства

Оклади працівників за грейдами 
мають персональний розподіл з 
урахуванням професіоналізму, 

кваліфікації, досвіду

Таблиця 2
Запропонована система грейдингу для ТОВ «ПЗТО»

Посада Грейд
Керівник функціонального підрозділу 8
Заступник керівника функціонального підрозділу 7
Керівник відділу 6
Топ-менеджер з роботи із замовниками 5
Бухгалтер 4
Старший менеджер по роботі з персоналом 4
Старший менеджер по роботі з замовниками 4
Менеджер по роботі з персоналом 3
Менеджер по роботі з замовниками 3
Технічний спеціаліст 2
Спеціаліст з підтримки бізнесу 2
Допоміжний персонал 1
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Таблиця 3
Порядок формування заробітної плати у ТОВ «ПЗТО» керівникам різних рівнів

Посада, 
рівень Кількість Оклад, 

грн.

Максимальна 
сума за 

виконання 
плану, грн.

Максимальна 
сума 

(особиста 
оцінка), грн.

% 
виконання 

плану, 
(особиста 

оцінка)

Разом, грн.

Керівник 
4-го рівня 6 8700 1875 750 100 11325

Керівник 
3-го рівня 5 7657,5 1335 600 100 9592,5

Керівник 
2-го рівня 5 6750 1080 450 100 8280

Керівник 
1-го рівня 4 5700 960 300 100 6960

Стажер 2 4425 450 150 100 5025
4-й рівень ( начальники відділів) / 3-й рівень (начальники цехів)

2-й ( начальник групи) / 1-й (начальник бригади)

Таблиця 4 
Розрахунок заробітної плати керівника четвертого рівня

Посада, 
рівень

Оклад, 
грн.

Максимальна 
сума 

(виконання 
плану), грн.

Максимальна 
сума 

(особиста 
оцінка), грн.

% 
виконання 

плану, 
(особиста 

оцінка)

Розмір 
премії 
(ст. 3 x 
ст. 5), 
грн.

Особиста 
оцінка 
(ст. 4 x  

ст. 5), грн.

Разом 
(ст. 2 
+ст. 6 

+ст. 7), 
грн.

1 2 3 4 5 6 7 8
Керівник 

четвертого 
рівня

8700 1875 750 50 937,5 375 10012,5

вання, що може бути підставою для рекоменда-
ції даного методу значній кількості підприємств.

Висновки з цього дослідження. Пра-
цівники на підприємстві залишаються най-
більш важливою рушійною силою розвитку 
конкурентоспроможності й розглядаються як 
основний ресурс та чинник успіху діяльності 
суб'єкта господарювання. Обов’язковою та 
важливою вимогою для досягнення успіху за 
рахунок роботи персоналу є те, що кожний 
працівник повинен відповідати своїм профе-
сійним та кваліфікаційним вимогам до посади, 
яку він займає.

Отже, виходячи із вищевикладеного, слід 
зазначити, що критеріями для оцінювання 
працівників виробничих підприємств є обсяг 
та якість наданих послуг (кількість реалізо-
ваного товару, залучених нових партнерів та 
нових клієнтів), рівень кваліфікації персоналу, 
прагнення до саморозвитку, дисциплінова-
ність та відданість своїй справі.

Авторське бачення грейдингу та його прак-
тичне використання може бути підставою для 
рекомендації цього методу значній кількості 
підприємств через високу наочність та низь-
кий чинник суб’єктивного оцінювання. 
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Статтю присвячено дослідженню проблем розвитку малого бізнесу на сучасному етапі в Закарпатській 
області. Обґрунтовано ключові проблеми, які виникають під час формування та функціонування малого біз-
несу. Систематизовано показники кредитування малого бізнесу та результати діяльності Державної фіскаль-
ної служби у сфері оподаткування малого бізнесу. Вдосконалено комплексний підхід до вирішення проблем 
малого бізнесу та поліпшення його функціонування.

Ключові слова: малий бізнес, підприємницьке середовище, проблеми бізнесу, ефективне функціонуван-
ня, економічний розвиток, ринкова економіка.

Голубка Я.В., Бошинда И.М., Попфалуши В.Я. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена исследованию проблем развития малого бизнеса на современном этапе в Закарпат-
ской области. Обоснованы ключевые проблемы, которые возникают при формировании и функционировании 
малого бизнеса. Систематизированы показатели кредитования малого бизнеса и результаты деятельности 
Государственной фискальной службы в сфере налогообложения малого бизнеса. Усовершенствован ком-
плексный подход к решению проблем малого бизнеса и улучшению его функционирования.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательская среда, проблемы бизнеса, эффективное функ-
ционирование, экономическое развитие, рыночная экономика.

Holubka Ya.V., Boshynda I.M., Popfalushi V.Ya. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN 
TRANSCARPATHIAN REGION

The article is devoted to research of problems of development of small business at the present stage in Transcar-
pathian region. The authors substantiate the key issues that arise in the formation and operation of small business-
es. The indicators for lending to small businesses and the results of the activities of the State Tax Service in the field 
of taxation of small businesses are systematized. An integrated approach to solving small business problems and 
improvement of its functioning has been improved.

Keywords: small business, business environment, business problems, efficient functioning, economic develop-
ment, market economy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В Україні сьогодні сектор малого 
бізнесу має низку проблем, які заважають 
його функціонуванню та динамічному розви-
тку економіки країни. Вирішення цих проблем 
може стати частиною загальнодержавних 
перетворень та соціально-економічних транс-

формацій у суспільстві. Характер проблем 
функціонування та розвитку малого бізнесу в 
Закарпатській області свідчить про те, що для 
ефективного вирішення цієї ситуації потрібні 
підтримка та більш дієвий контроль із боку 
державних органів. Неналежне вирішення 
проблем, з якими стикається малий бізнес у 
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Закарпатті, може потягнути за собою погір-
шення ситуації у цьому секторі економіки та 
зростання економічних проблем і посилення 
соціальної напруженості населення. Врахо-
вуючи це, виникає потреба у вивченні стану 
малого бізнесу у Закарпатській області та 
вирішенні проблем, які сповільнюють його 
розвиток, що допоможе у поліпшенні його 
функціонування та впливу на соціально-еко-
номічний розвиток області. 

Малий бізнес в Україні на даному етапі 
проходить час так званої розбудови та реабі-
літації. Після політичних подій, які мали місце 
в історії України кілька років тому, які спри-
чинили економічну кризу, різку девальвацію 
гривні та невизначеність економічної ситуації 
в країни, малий бізнес останнім часом почав 
пристосовуватися до ситуації, яка склалася, 
та намагатися ефективно функціонувати в 
таких умовах. Проблеми, які виникають під 
час діяльності малого бізнесу, є чинниками, 
які погіршують економічну ситуацію в країні. 
Фактично держава створює умови для ство-
рення малого бізнесу та його функціонування, 
але недосконалістю економічних реформ 
гальмує його розвиток [1].

Підвищення конкурентоздатності та впро-
вадження тенденцій щодо поліпшення під-
приємницької діяльності в Закарпатській 
області залежать від ефективної державної 
політики в напрямі розвитку малого бізнесу, 
що призведе до економічного розвитку кра-
їни. Вирішення проблем, з якими стикається 
малий бізнес у Закарпатській області, при-
зведе до стійкого економічного зростання в 
регіоні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Оскільки розвиток малого бізнесу в 
Україні залежить від регіональних особли-
востей і потреб населення у певних товарах 
чи послугах, то реалізація його економічного 
потенціалу потребує вирішення проблем, з 
якими стикається малий бізнес у своїй діяль-
ності. Незважаючи на посилену увагу нау-
ковців до вивчення проблем малого бізнесу, 
проблемними залишаються питання оцінки 
сучасного стану сектору малого бізнесу в 
Закарпатській області.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у вивченні 
проблем, які сповільнюють розвиток малого 
бізнесу. Особливу увагу приділено осно-
вним проблемам, які впливають на можли-
вість ведення малого бізнесу в Закарпатській 
області. Відповідно до поставленої мети, 
сформульовано такі завдання:

– дослідити стан сектору малого бізнесу в 
Україні;

– визначити основні проблеми ведення 
малого бізнесу в Закарпатській області;

– обґрунтувати проблеми щодо розвитку 
та ефективного функціонування малого біз-
несу в Закарпатській області.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основним чинником, за допомогою 
якого підприємство будь-якої країни буде 
функціонувати ефективно та успішно, є стійка 
взаємодія бізнесу та державного сектору. 
В Україні на відміну від прогресуючих країн є 
багато проблем у структурі розвитку підпри-
ємництва. Відносини між державою та бізне-
сом у нашій країні знаходяться у критичному 
становищі, що тягне за собою стимулювання 
розвитку тіньової економіки, діяльності під-
приємств поза законом, що спричиняє недо-
отримання державою коштів за рахунок опо-
даткування підприємств, що тягне за собою 
економічний спад як на державному, так і на 
регіональному рівні. 

Криза в економіці України останніх років 
призвела до значних перешкод у діяльності 
малих підприємств. У такій ситуації їм необ-
хідна підтримка держави, адже такі проблеми, 
як недостатнє фінансування, великі податкові 
навантаження, екологічні чинники, слабкий 
інноваційний розвиток, призводять до зане-
паду малого бізнесу. Враховуючи це, можна 
зазначити, що як малий бізнес, так і економіка 
України взагалі знаходяться у поганих умовах 
для розвитку, тому підтримка з боку держави і 
безперешкодна діяльність малих підприємств 
на ринку стали б рушієм до поліпшення еко-
номічної та соціальної ситуації як в Україні у 
цілому, так і в її окремих регіонах. Складною 
ситуація є й за рахунок того, що немає як такої 
системи для проведення аналізу малого під-
приємства. Відсутність висококваліфікованих 
кадрів також негативно впливає на діяльність 
малого бізнесу. 

Головним чинником погіршення розвитку 
малого бізнесу в Україні стало зниження реаль-
ного прибутку населення. Це призвело до 
погіршення купівельної спроможності грома-
дян. Після стрімкої девальвації гривні різнома-
нітність товарів та послуг, якими користується 
більшість населення, різко зменшилася. Пере-
важно всі прибутки йдуть на товари першої 
необхідності, зокрема медицину, оплату кому-
нальних послуг та продукти харчування. Це 
призвело до зменшення прибутків у суб’єктів 
малого підприємництва, що тягне за собою 
деградацію даного сектору економіки [4].
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Якщо розглядати проблеми, які заважають 
розвитку малого бізнесу в регіонах, а саме в 
Закарпатській області, можна дійти висновку, 
що вони фактично ототожнені із загальнонаці-
ональними проблемами в даному секторі еко-
номіки, якщо не враховувати регіональні осо-
бливості ведення бізнесу за рахунок наявної 
сировини в регіоні, географічного положення 
Закарпатської області та специфіки її тран-
скордонного співробітництва [3].

Характер проблем малого бізнесу в Закар-
патській області окреслили керівники район-
них, міських та галузевих організацій робото-
давців, які належать до Обласного об'єднання 
організацій роботодавців Закарпаття. Метою 
їх зустрічі було визначити найбільш вагомі 
проблеми, які стосуються малого бізнесу, та 
методи їх подолання, що забезпечить більш 
ефективне функціонування малого бізнесу. 
Під час дискусії було виділено п’ять основних 
проблем, які суттєво впливають на умови 
ведення бізнесу в Закарпатській області, та 
включені до Стратегічного плану вирішення 
проблем бізнесу [5]:

1. Неврегульованість граничної межі нор-
мативно-грошової оцінки земель.

2. Збільшення строку дії дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

3. Невигідні умови кредитної підтримки 
розвитку малого та середнього бізнесу.

4. Проблема зміни управлінської моделі в 
лісовій галузі.

5. Недосконалість спрощеної системи опо-
даткування для малого бізнесу. Проблема 
адміністрування податків і зборів.

Як ми бачимо, більшість із цих проблем 
не є проблемами регіонального характеру, 
а мають загальнонаціональну специфіку 
і притаманні для галузі малого бізнесу по 
всій території України. Окремо можна виді-
лити проблему в лісовій галузі, тому що 
лісопромисловий сектор займає великий 
відсоток на економічному ринку в Закар-
патській області й є характерним саме для 
нашого регіону. У лісовій галузі Закарпат-
ської області задіяні як малі підприємства 
з кількістю працюючих у кілька осіб, так і 
масштабні промислові об’єкти. Тому дана 
проблема є актуальною для нашого регіону, 
а її вирішення призведе до більш стійкого 
розвитку даної сфери економіки, допоможе 
вивести лісопромисловий сектор із тіні, 
адже значна його частина – це незаконні 
вирубки лісу. Це позитивно вплине на еко-
номічну та екологічну ситуацію в області.

Якщо дивитися на проблему кредитування 
малого бізнесу, то вона фактично є головним 
чинником, який гальмує розвиток малого біз-
несу. Кредитна політика банків є вкрай неви-
гідною для представників малого бізнесу за 
рахунок високих відсоткових ставок по кре-
дитах. Якщо в більшості розвинених країн, 
у яких ВВП формується значною мірою за 
рахунок малого та середнього бізнесу, від-
соткові ставки по кредитах для створення 
малого бізнесу не перевищують 5%, що сти-
мулює його розвиток, то в нас цей показник 
становить більше 20%. Для того щоб заохо-
тити потенційних суб’єктів малого бізнесу як 
в Україні взагалі, так і в Закарпатті окремо 
брати кредити на відкриття бізнесу, потрібно 
зменшувати відсоткові ставки по кредитах, 
що на даному етапі є малоймовірним, урахо-
вуючи ситуацію у банківському секторі країни, 
зробити можливе отримання кредитів більш 
прозорішим, щоб кожен потенційний суб’єкт 
малого бізнесу зміг його отримати за пра-
вильного подання всієї необхідної документа-
ції. Ще однією проблемою під час отримання 
кредитів є те, що банки неохоче кредитують 
«бізнес із нуля», це означає, що отримання 
кредиту на відкриття нової справи є досить 
важким процесом.

Не менш важливою проблемою, яка упо-
вільнює соціально-економічний розвиток 
Закарпатської області, є недосконала та нее-
фективна система оподаткування для малого 
бізнесу. Наприклад, система спрощеного опо-
даткування має як низку переваг, так і низку 
недоліків. Дана система наведена в табл. 1. 
Розглядаючи дану таблицю, можна виявити, 
що для самих суб’єктів господарювання спро-
щена система оподаткування є актуальною, 
адже завдяки ній можна мінімізувати витрати, 
які йдуть на оплату податків, не потрібно 
витрачати час на обчислення суми податку, 
який потрібно сплатити, адже суми єдиного 
податку є фіксованими.

Як ми бачимо в таблиці, враховуючи від-
соткові ставки єдиного податку, можна дійти 
висновку, що під час сплаті єдиного податку 
має місце соціальна несправедливість у тому 
плані, що звичайний працівник у будь-якій 
сфері діяльності сплачує зі своєї заробітної 
плати податків та обов’язкових платежів фак-
тично ті ж суми, що сплачує суб’єкт господа-
рювання, який є платником єдиного податку, 
за набагато більших прибутків.

Позитивним моментом у введені спрощеної 
системи оподаткування є те, що вона мотивує 
потенційних суб’єктів господарювання відкри-
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вати власний бізнес, адже сплати за єдиним 
податком є невеликими, а відкриття бізнесу 
тягне за собою створення нових робочих 
місць та стабільні податкові надходження у 
місцеві бюджети.

За даними Державної фіскальної служби 
у Закарпатській області [2], за перший квар-
тал 2018 р. в місцеві бюджети Закарпатської 
області платники податків сплатили 914 млн. 
169 тис. грн. Ця сума на 165,4 млн. грн. 
більша, ніж за аналогічний період 2017 р. За 
статистикою, найбільше податкових надхо-
джень до місцевих бюджетів Закарпатської 
області було по трьох податках: 

– податку на доходи фізичних осіб – 
609 млн. грн.;

– єдиного податку – 138,5 млн. грн.;
– податку на землю – 62,7 млн. грн.
Ураховуючи дані ДФС у Закарпатській 

області, можна зауважити, що спрощена 
система оподаткування є популярною серед 
суб’єктів господарювання і переважна їх 
більшість у сегменті малого бізнесу здій-
снює свою діяльність саме за цією системою 
оподаткування. Порівнюючи дані 2017 та 
2018 рр., можна дійти висновку, що бізнес 
в області активізується з кожним роком та 
виходить із тіні і легалізується, з чим була 
проблема в попередні роки. Створення 
робочих місць, виплата офіційної заробіт-
ної плати, а також прозора сплата податків 
та зборів дадуть змогу збільшити бюджетні 
резерви для соціально-економічного розви-
тку нашої області [7].

Підводячи підсумок вищесказаному, 
можна зауважити, що перераховані про-
блеми розвитку і зростання сектору малого 
бізнесу в Закарпатській області несуть 
загальнонаціональний характер і для їх вирі-

шення потрібно впроваджувати виважену 
державну політику щодо більш тісної співп-
раці з малим бізнесом, створити конкурен-
тоздатне середовище та стійкі економічні 
умови для суб’єктів малого бізнесу.

Висновки з цього дослідження. У резуль-
таті проведеного дослідження виявлено, що 
на сучасному етапі для інтенсивного розви-
тку малого бізнесу потрібно вирішувати про-
блеми, з якими стикається бізнес, що поліп-
шить ефективність його діяльності, зробити 
сприятливе економічне середовище для 
функціонування малого підприємництва як на 
державному, так і на регіональному рівні. Крім 
вищезазначеного, необхідно ефективно вико-
ристовувати фінансові ресурси, які створюють 
умови для розвитку підприємства, збільшення 
виробництва, що тягне за собою збільшення 
робочих місць. У процесі дослідження вияв-
лено основні проблеми, з якими стикається 
малий бізнес у Закарпатській області. Можна 
зазначити, що специфіка проблем, які зава-
жають розвитку та успішній діяльності малого 
бізнесу в Закарпатській області, здебільшого 
має не регіональний характер, а загальнодер-
жавний. Це і проблеми із специфікою оподат-
кування підприємств, і провальна кредитна 
політика для сектору малого бізнесу. Окремо 
можна виділити проблему функціонування 
бізнесу лісопромислового сектору, на напрям 
діяльності якого впливають географічне роз-
ташування нашої області та наявність сиро-
винних ресурсів, якими користуються під-
приємства як для власних потреб, так і для 
отримання прибутку. Досліджено, що вирі-
шення цих проблем поліпшить діяльність 
малого бізнесу Закарпатської області, що 
потягне за собою соціально-економічний роз-
виток регіону в цілому.

Таблиця 1
Система спрощеного оподаткування [6]

І група ІІ група ІІІ група IV група

суб’єкт Фізична особа Фізична особа Фізична та юри-
дична особа

Сільськогосподарські 
товаровиробники

дохід < 300 000  
грн./рік < 1,5 млн. грн./рік < 5 млн. грн./рік

Частка сільськогоспо-
дарського виробни-

цтва ≥75 % загального 
обсягу виробництва

ставки 
єдиного 
податку

≤ 10% прожит-
кового міні-

муму
≤ 20% мінімальної 
заробітної плати

5% доходу 
включно з ПДВ / 

3% доходу + ПДВ

Визначено у п. 293.9 
статті 293 Податкового 

кодексу

види 
діяльності

Роздрібна 
торгівля, побу-

тові послуги 
населенню

Послуги, вироб-
ництво та продаж 
товарів, діяльність 
у сфері ресторан-
ного господарства

Всі види діяль-
ності, передбачені 
в рамках спроще-
ної системи опо-

даткування

Сільськогосподарське 
виробництво
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У статті обґрунтовано доцільність формування стратегії розвитку туристичної галузі Черкаській області. 
Мета дослідження полягає в розробленні практичних рекомендацій щодо формування та вибору стратегії 
туристичного розвитку області. Здійснено аналіз основних туристичних детермінант та розроблено основні 
етапи стратегічного розвитку.

Ключові слова: стратегія, туризм, туристичні ресурси, туристичний ринок, суб’єкти туристичної діяльності.

Жмуденко В.А., Поляницкая А.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ЧЕРКАССКОЙ 
ОБЛАСТИ

В статье обоснована целесообразность формирования стратегии развития туристической отрасли в Чер-
касской области. Цель исследования заключается в разработке практических рекомендаций по формиро-
ванию и выбору стратегии туристического развития области. Осуществлен анализ основных туристических 
детерминант и разработаны основные этапы стратегического развития.

Ключевые слова: стратегия, туризм, туристические ресурсы, туристический рынок, субъекты туристиче-
ской деятельности.

Zhmudenko V.O., Polyanitska A.V. FORMATION OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF TOURISM OF 
THE CHERKASSY REGION

This article substantiates the expediency of forming a strategy for the development of the tourist industry in the 
Cherkasy region. The purpose of the study is to develop practical recommendations on the formation and selection 
of a strategy for the tourist development of the region. The analysis of the main tourist determinants is carried out 
and the main stages of strategic development are developed.

Keywords: strategy, tourism, tourist resources, tourist market, subjects of tourist activity.

Постановка проблеми. В умовах дина-
мічних змін зовнішнього середовища, гло-
балізації, загострення конкуренції стратегія 
стає інструментом створення і підтримки 
домінування туризму, яке базується на спеці-
алізації і здатності створювати цінність в еко-
номічному та культурному житті на вищому 
рівні. Адже в сучасних умовах туризм являє 
собою одну з найрозвиненіших галузей сві-
тового господарства і форм зовнішньоеко-
номічної діяльності та є найдинамічнішою 
галуззю у світі. Важливим та актуальним 
завданням сьогодення є окреслення про-
блем розвитку туристичних регіонів, роз-
роблення теоретико-методологічних засад 
щодо формування стратегії їх розвитку, вихо-
дячи зі специфічних особливостей їхнього 
функціонування [1, с. 3].

Стратегічною метою розвитку туристичної 
галузі в Черкаській області є створення кон-
курентного на регіональному ринку турис-
тичного продукту, здатного максимально 
задовольнити туристичні потреби населення 
області та країни загалом, забезпечити на цій 
основі комплексний розвиток районів та їх 
соціально-економічних інтересів і збереження 
екологічної рівноваги та історико-культурного 
довкілля. Програма дій, орієнтована на досяг-
нення цієї мети, має бути комплексною та від-
повідати загальним темпам становлення рин-
кових механізмів, а також відповідати політиці 
структурних реформ у національній економіці. 
З метою активізації та розширення послуг 
суб’єкти туристичної діяльності зобов’язані 
мати ефективну конкурентну стратегію як 
засіб для досягнення поставлених цілей. Від 



426

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

правильного вибору стратегії залежить ефек-
тивність діяльності підприємства, тому фор-
мування та вибір стратегії для її втілення у 
життя є надзвичайно важливим питанням, від 
якого може залежати не тільки успішна діяль-
ність суб’єктів туристичної діяльності, а й вза-
галі існування області.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми ефективності туристич-
ної галузі як економічної системи, страте-
гічне бачення розвитку галузі є предметом 
досліджень таких учених, як: М. Борущак, 
Ю. Волков, І. Зорін, В. Квартальнов, В. Кифяк, 
Л. Лук’янова. В. Смолій, В. Федорченко та 
інші. Проте, незважаючи на широкий спектр 
результатів досліджень вказаних вище авто-
рів, слід визнати, що розкриття проблеми 
формування стратегії та стратегічного роз-
витку туристичної індустрії на регіональному 
рівні є недостатнім. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є обґрунтування основних засад 
формування стратегічного розвитку туристич-
ної галузі в Черкаській області.

Виклад основного матеріалу. Найважли-
віша проблема будь-якого регіону України – 
це проблема його сучасного стану і забезпе-
чення безупинного стратегічного розвитку. 
Ефективне вирішення цієї проблеми полягає 
у створенні та реалізації туристичних пере-
ваг, що значною мірою можуть бути досягнуті 
на основі розробленої стратегії. Адже фор-
мування стратегії – це системний шлях до 
управління змінами й досягнення консенсусу 
в регіоні. А також створення спільного бачення 
майбутнього розвитку, творчий процес визна-
чення проблем та погодження реалістичних 
цілей, завдань і стратегій, здійснення яких 
вирішить проблеми регіону. 

У Черкаській області наявні природні ланд-
шафти та історико-культурні пам’ятки, запо-
відні території, бальнеологічні ресурси, що 
створює усі передумови для формування в 
області високорозвинутого індустріального 
рекреаційно-туристичного комплексу, який 
повинен являти собою сукупність пов’язаних 
між собою галузей і підприємств господар-
ського комплексу, об’єднаних загальною 
метою – створення конкурентоспроможних 
санаторно-курортних послуг та рекреаційно-
туристичних продуктів. 

Аналізуючи сучасний стан туристичної галузі 
регіону, слід звернути увагу на два аспекти – 
наявні та перспективні туристичні ресурси і тен-
денцію туристичних потоків. Сьогодні у межах 
Черкаського регіону налічується 531 об’єкт 

природоохоронних територій загальною пло-
щею понад 75,1 тис. га, що становить 2,9% 
загальної площі території області. Також у регі-
оні функціонують 222 заказники, 192 пам’ятки 
природи, 59 парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва, 52 заповідних урочища. Рекреацій-
ними об’єктами виступають і водойми, які вико-
ристовуються для таких видів діяльності, як 
купально-пляжна, лікувально-оздоровча, спор-
тивно-оздоровча рекреація, водний туризм, 
рибальство. У цьому напрямі слід виділити 
акваторію Дніпра та Кременчуцького водосхо-
вища, Буцький каньйон та Черкаський бір.

На території області розташована значна 
кількість об’єктів історико-культурної спад-
щини. Згідно з реєстром нерухомих об’єктів 
культурної спадщини України, на території 
Черкаської області розташовано 1547 істо-
рико-культурних пам’яток, серед яких 77 наці-
онального і 1470 місцевого значення. Кожен з 
історико-культурних заповідників Черкащини 
має свої специфічні проблеми, пов’язані з 
використанням об’єктів культурної спадщини 
як туристично-екскурсійного ресурсу [2]. 

Аналіз туристичного потоку дає змогу про-
стежити значні резерви галузі (рис. 1).

Основними причинами змін у структурі 
туристичного потоку стала низька якість наці-
онального туристичного продукту; відсутність 
сприятливих умов для розвитку туристичної 
галузі, в тому числі державної інвестиційної 
політики у сфері туризму; відсутність цілісної 
та комплексної системи управління і контр-
олю за використанням туристично-рекреацій-
них ресурсів країни, різне відомче підпорядку-
вання туристичних та курортно-рекреаційних 
ресурсів. Оскільки більшість українців подо-
рожують з метою відпочинку, слід зазна-
чити, що за результатами дослідження “GFK 
Ukraine” 37% українців планують свою від-
пустку самостійно, приблизно 12% користу-
ються послугами турагенств, а більшість із 
них (понад 50%) готові як скористатися послу-
гами туристичного агентства, так і відправи-
тися у самостійно організовану подорож. 
Сучасна тенденція розвитку туризму полягає 
у тому, що потенційного туриста важко заціка-
вити одноманітним відпочинком, подоланням 
значних відстаней заради одного-двох, навіть 
цікавих, об’єктів. Черкаська область щодо піз-
навального туризму дуже цікава для вітчизня-
ного туриста. Розташування області у центрі 
країни сприяє відвіданню її мешканцями усіх 
областей, тому що вони виступають пере-
важно екскурсантами, а не туристами, тобто 
не користуються послугами закладів розмі-
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щення. Облаштування відпочинкових зон та 
закладів розміщення у рекреаційних зонах, 
насамперед на берегах водосховищ, річок і 
озер, може затримати внутрішніх туристів на 
території області, відповідно забезпечивши 
додаткові грошові надходження. 

Кількість суб’єктів туристичної діяльності 
в Черкаській області за 2013–2017 рр. наве-
дено на рис. 2.

Кількість суб’єктів туристичної діяльності в 
2017 р. порівняно з 2016 р. зменшилася і ста-
новить 88 суб’єктів). При цьому 86,4% (76 під-
приємств) становлять туристичні агентства, 
які у своїй діяльності не орієнтуються на роз-
виток внутрішнього та в’їзного туризму. 

Згідно зі статистичними даними, на 
рис. 3 наведена динаміка обсягу наданих 
послуг туроператорами та турагентами в Чер-
каській області.

Спостерігається тенденція до змен-
шення кількості туристів, які обслуговуються 
суб’єктами туристичної діяльності в Чер-
каській області. Така ситуація пов’язана як з 
об’єктивними (світова криза, зміна пріоритетів 
серед туристів), так і суб’єктивними причинами 
(відсутність чіткої організації в галузі, неконтр-
ольованість суб’єктів туристичної діяльності у 
зв’язку з процесами реорганізації).

А також не всі туристи, які охоплені вну-
трішнім туризмом, обслуговуються екскурсі-

Рис. 1. Туристичні потоки Черкаської області за 2013–2017 рр.
Джерело: складено авторами на основі [2]

Рис. 2. Суб’єкти туристичної діяльності в Черкаській області за 2013–2017 рр.
Джерело: складено авторами на основі [3]
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ями. Крім цього, якість надаваних послуг та 
цінова політика здебільшого не відповідають 
запитам споживачів. Тому постає питання 
про необхідність розширення екскурсійного 
обслуговування туристів. 

Під час формування стратегії розвитку 
туристичного регіону необхідно спиратися на 
концепцію сталого розвитку, оскільки люд-
ство, будучи частиною живої природи, не 
зможе існувати без її ресурсів, що означає 
розумне використання і збереження природ-
ної ресурсної бази. Сталий розвиток туризму 
необхідно розглядати як управління всіма 
видами ресурсів, що забезпечує задоволення 
економічних, соціальних і естетичних потреб 
за збереження культурної цілісності, основних 
екологічних процесів, біологічної різноманіт-
ності і систем життєзабезпечення [5, с. 415]. 

Побудова механізму формування стратегії 
розвитку туризму повинна відбуватися з ура-
хуванням: 

– тенденцій розвитку (просторової поля-
ризації, посилення інтеграційних, трансна-
ціоналізаційних процесів, глобалізації, про-
сторової дифузії, кластерізації, конкурентної 
боротьби); 

– специфічних властивостей ринку (комп-
ліментарності, субституції, територіаль-
ної роз’єднаності споживача та виробника, 
схильності до сезонних коливань попиту, 
невіддільності, одночасності виробництва і 
споживання, мультикультурності, мультинаці-
ональності, диверсифікованості); 

– ринково формуючих факторів (організа-
ційно-економічних, соціально економічних, 
природно-кліматичних, культурно-історичних).

Формування стратегії розвитку туризму 
області відображає послідовність та взаємо-
дію чотирьох ключових блоків: 

1) визначення детермінантів розвитку 
ринку туристичних послуг (аналіз туристич-
них потоків за туристичними регіонами; ана-
ліз динаміки та прогнозу соціально-економіч-
них показників розвитку ринків туристичних 
послуг регіонів країни, аналіз показників рин-
кової концентрації);

2) визначення організаційно-типологіч-
них характеристик ринку туристичних послуг 
(визначення моделі державного управління 
розвитком туризму, визначення стадії розви-
тку ринку туристичних послуг);

3) визначення цілей та вибір типу стратегії 
(інноваційно-секторальний та інтеграційний 
стратегічний напрям розвитку); 

4) визначення стратегічних пріоритетів 
реалізації стратегії (виокремлення ґрунтов-
ного переліку цільових завдань стратегічних 
пріоритетів окремих напрямів реалізації стра-
тегії, а саме: розвитку інноваційних секторів 
ринку туристичних послуг, адаптації традицій-
них секторів туризму) [6, с. 33].

Механізм реалізації стратегії розвитку 
туризму є комплексним, послідовним, цикліч-
ним та являє собою структуровану сис-
тему взаємодіючих елементів, об’єднаних у 
три взаємопов’язані блоки: функціональні 
елементи структури механізму реалізації 
стратегії, ресурсне та нормативно-правове 
забезпечення реалізації стратегії. Запропо-
нований механізм є адаптивним, спромож-
ним модифікувати свою структуру за раху-
нок внесення нових елементів, поява яких 

 
Рис. 3. Кількість туристів, екскурсантів, обслугованих туроператорами  

та турагентами в Черкаській області, за 2013–2017 рр.
Джерело: складено авторами на основі [4]
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зумовлена спектром скоригованих стратегіч-
них завдань, планів, механізмів та методів 
управління.

Окрім зазначеного базового стратегічного 
забезпечення реалізації стратегії, доцільно 
виокремити додаткове забезпечення – інфор-
маційне, яке сприяє підвищенню якості впро-
вадження стратегії та виявляється у про-
веденні масштабних промоційних кампаній 
щодо туристичних та рекреаційних можливос-
тей національного ринку туристичних послуг 
області на національному та регіональному 
рівнях [6, с. 21], таких як телевізійні тран-
сляції рекламно-ознайомчих промороликів, 
тематичних телепередач щодо просування 
національного та локального туристич-
них продуктів, популяризації внутрішнього 
туризму; створення мультимовного туристич-
ного інтернет-порталу з наданням вірогідної 
та актуальної інформації про рекреаційний 
потенціал, туристично-екскурсійні маршрути 
Черкащини, розроблення на його платформі 
календаря туристичних, спортивних, мистець-
ких подій, його постійне оновлення та розши-
рення; презентація туристичного потенціалу 
області на виставково-ярмаркових заходах, 

конференціях, форумах національного та сві-
тового масштабу.

Висновки. Формування стратегії розвитку 
туризму регіону повинно базуватися на наяв-
них туристичних ресурсах та туристичній 
інфраструктурі. Черкаська область володіє 
значним туристичним потенціалом, на основі 
якого є можливість розвивати туристичну 
індустрію як невід’ємний складник еконо-
мічного зростання регіону. Головною метою 
реалізації стратегії має бути збільшення 
кількості туристів у регіоні. Під час побудови 
стратегії області необхідно сконцентрувати 
зусилля на історико-культурних об’єктах, а 
також районах, які є найбільш привабливими 
для потенційних туристів. З одного боку, 
це дасть змогу сконцентрувати обмежені у 
сучасних умовах ресурси, з іншого – стане 
передумовою розвитку туристичної галузі в 
інших районах через зацікавленість областю 
загалом. Таким чином, комплексне форму-
вання стратегії розвитку туризму структур-
ними елементами та базовим ресурсним 
забезпеченням сприятиме ефективному 
стратегічному управлінню розвитку туризму 
та забезпеченню реалізації стратегії. 
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Постановка проблеми. Проведені дослі-
дження, застосування математико-статис-
тичних методів та моделей структурної 
класифікації для дослідження соціально-еко-
номічного розвитку регіонів у контексті кон-
цепції «центр – периферія» показало, що 
найбільш прийнятним для цього інструмен-
тарієм є методи багатомірного статистичного 
аналізу, а саме метод розпізнавання образів – 
кластерний аналіз.

Головне призначення кластерного аналізу – 
розбиття множини досліджуваних об’єктів й 
ознак на однорідні в деякому сенсі групи, або 

кластери. Методи кластерного аналізу можна 
застосовувати навіть тоді, коли йдеться про 
просте групування, в якому все зводиться до 
утворення груп за кількісною подобою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відмінністю кластерного аналізу від інших 
методів класифікації є відсутність навчальної 
вибірки (класифікація без навчання) [1]. Зна-
чна перевага кластерного аналізу в тому, що 
він дає можливість робити розбивку об’єктів 
не за одним параметром, а за низкою ознак. 
Крім того, кластерний аналіз, на відміну від 
більшості математико-статистичних методів, 
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не накладає ніяких обмежень на вид об’єктів, 
що розглядаються, і дає змогу досліджувати 
безліч вихідних даних практично довіль-
ної природи. Це особливо важливо, коли 
показники мають різну кількісну природу, що 
ускладнює застосування традиційних еконо-
метричних підходів [2–5].

Формулювання цілей статті. Виходячи 
з цілей дослідження – ідентифікації регіонів 
країни (центр – напівпериферія – периферія) 
та визначення якісного впливу факторів еконо-
мічного зростання на соціально-економічний 
розвиток регіонів, у статті застосовано метод 
k-середніх (неієрархічна кластеризація).

Виклад основного матеріалу. Прове-
дення комплексного структурного дослі-
дження соціально-економічного розвитку регі-
онів України доцільно здійснювати за такою 
схемою (рис. 1). 

На першому етапі з використанням пакета 
прикладних програм STATISTICA 8.0 [6] здій-
снено неієрархічну кластеризацію методом 
k-середніх залежно від значень інтегральних 
показників факторів економічного зростання 
(ІЕФ), економічного (ІЕР) та соціального розви-
тку (ІСР) регіонів України.

На рис. 2 наведено графік середніх зна-
чень характеристик кластерів регіонів України 
у 2016 р. залежно від значення ІЕФ, ІЕР, ІСР.

Як видно з рис. 2, серед характеристичних 
ознак (ІЕФ, ІЕР, ІСР) найкращим класифікатором 
є рівень економічного розвитку, а найслаб-
шим – економічні фактори зростання.

Розбивку регіонів країни за значеннями ІЕФ, 
ІЕР та ІСР на три кластери у 2013 р. наведено 
у табл. 1.

Як видно з табл. 1, у 2013 р. до 1-го клас-
тера віднесено м. Київ, яке має високі зна-
чення кількісних інтегральних показників фак-
торів економічного зростання, економічного 
та соціального розвитку. Тому цей кластер 
можна класифікувати як із якісною оцінкою 
«Високий рівень факторів економічного зрос-
тання та соціально-економічного розвитку». 

До 2-го кластера віднесено регіони країни, 
які мають середні значення кількісних інте-
гральних показників факторів економічного 
зростання, економічного та соціального роз-
витку. Тому цей кластер можна класифікувати 

Рис. 1. Методичний підхід із проведення комплексного структурного 
дослідження центр-периферійних відносин міх регіонами України

Рис. 2. Графік середніх значень характеристик 
кластерів регіонів України (2013 р.)
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як із якісною оцінкою «Середній рівень факто-
рів економічного зростання та соціально-еко-
номічного розвитку». 

До 3-го кластера віднесено регіони кра-
їни, які мають низькі значення кількісних інте-
гральних показників факторів економічного 
зростання, економічного та соціального роз-
витку. Тому цей кластер можна класифікувати 
як із якісною оцінкою «Низький рівень факто-
рів економічного зростання та соціально-еко-
номічного розвитку».

У динаміці розбивку регіонів країни за зна-
ченнями значення ІЕФ, ІЕР та ІСР на три клас-
тери у 2001–2013 рр. наведено у табл. 2.

Як видно з табл. 2, кластерна структура 
регіонів країни за період, що аналізувався, 
мала стабільний характер і повністю відпо-
відала кластерній структурі 2013 року, з дея-
кими винятками у 2001, 2008 та 2012 рр. 

Алгоритмічно неправильно ідентифіко-
вані регіони країни мали досить високу від-
стань від центрів кластерів, до яких їх було 
спочатку віднесено, тому перенесення їх до 
інших кластерів суттєво не вплинуло на якість 
класифікації.

Таким чином, результати проведеної в 
динаміці класифікації регіонів України за 
значеннями інтегральних показників факто-
рів економічного зростання, економічного та 
соціального розвитку дають змогу однозначно 
інтерпретувати отримані кластери як:

– «Центр» – регіони першого кластера 
(м. Київ), що становлять 4% від кількості;

– «Напівпериферія» – регіони другого клас-
тера (Дніпропетровський, Донецький, Запо-
різький, Київський, Луганський, Львівський, 
Одеський, Полтавський, Харківський), що ста-
новлять 36% від загальної їх кількості;

– «Периферія» – регіони третього клас-
тера (Вінницький, Волинський, Житомирський, 
Закарпатський, Івано-Франківський, Кіровоград-
ський, Миколаївський, Рівненський, Сумський, 
Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, 
Черкаський, Чернівецький, Чернігівський), що 
становлять 60% від загальної їх кількості.

На наступному етапі дослідження про-
ведений структурно-компонентний аналіз 
регіонального розподілу та вкладу в нього 
факторів відповідних інтегральних показни-
ків. Аналіз проведено в порядку спадання, 
визначеної сили класифікації: економічний 
та соціальний розвиток, економічні фактори 
зростання.

Інтегральний показник економічного розви-
тку регіонів України характеризується одним 
показником «Валовий регіональний продукт 
на душу населення», аналіз його динаміки та 
структури в розрізі «центр – периферія» наве-
дено у табл. 3.

З табл. 3 видно, що протягом аналізова-
ного періоду спостерігалася відносно стійка 
динаміка цього показника у всіх групах, із 

Таблиця 1
Розподіл регіонів України за кластерами залежно від значень ІЕФ, ІЕР та ІСР у 2013 році

1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер
м. Київ 0* Харківський 0,030 Вінницький 0,012

Запорізький 0,073 Сумський 0,015
Луганський 0,079 Хмельницький 0,022
Львівський 0,087 Кіровоградський 0,026
Одеський 0,121 Чернігівський 0,031
Дніпропетровський 0,134 Волинський 0,039
Донецький 0,143 Черкаський 0,039
Київський 0,151 Закарпатський 0,041

Житомирський 0,042
Рівненський 0,058
Миколаївський 0,058
Івано-Франківський 0,069
Херсонський 0,073
Тернопільський 0,076
Чернівецький 0,090
Полтавський 0,124**

* – відстань елемента (регіону) від центру відповідного кластера 
** – високе значення вказує на те, що елемент може бути віднесено до іншого кластера (Полтавський 
регіон необхідно відносити до 2-го кластера)
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Таблиця 3
Валовий регіональний продукт на душу населення  

у відношенні до загальноукраїнського у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень
Рік Середнє значення 

(2001–2013 рр.)
Темп зміни 2013 р.

до 2001 р., %2001 2013
Центр 3,17 3,27 3,10 103,05

Напівпериферія
max 1,25 1,38 1,36 111,10
aver 1,00 1,01 1,04 100,70
min 0,73 0,73 0,73 99,64

Периферія 
max 0,91 0,82 0,84 89,94
aver 0,69 0,64 0,64 91,46
min 0,54 0,45 0,49 84,61

незначним зростанням у перших двох та зни-
женням у третій. 

Найбільше зростання – 11,1% – відбу-
лося у регіонів, що характеризують мак-
симальне значення цього показника групи 
«Напівпериферія», найбільше зниження – 
15,39% – відбулося у регіонів, що характери-
зують мінімальне значення цього показника у 
групі «Периферія».

Інтегральний показник соціального розви-
тку регіонів України характеризується трьома 
показниками: «Наявний доход у розрахунку на 
одну особу», «Рівень безробіття населення у 
віці 15–70 років» та «Коефіцієнт міграційного 
приросту населення»; аналіз їхньої динаміки 
та структури в розрізі «центр – периферія» 
наведено у табл. 4.

З табл. 4 видно, що протягом аналізова-
ного періоду у показника «Наявний доход 
населення у розрахунку на одну особу» спо-
стерігалася стійка динаміка лише у групі 
«Напівпериферія», у групі «Центр» відбулося 
зростання на 48,28%, а у групі «Периферія» – 
зниження значення середнього групи на 6,5%. 
Показник «Коефіцієнти міграційного приросту 
населення» за період, що аналізувався, мав 
нестійку динаміку: так, у групі «Центр» відбу-
лося найбільше його зниження на 20,88%, у 
групі «Напівпериферія» відбулося зростання 
середнього групи на 8%, а у групі «Пери-
ферія» – зниження середнього групи на 
4,2%. Показник «Безробіття населення у віці 
15–70 років» протягом аналізованого періоду 
характеризувався відносно стійкою динамі-
кою. Незначне зростання його середнього від-
булося у групі «Напівпериферія» (6,17%), та 
незначне зниження – у групі «Центр» (2,03%).

Інтегральний показник факторів економіч-
ного зростання регіонів України характеризу-
ють три компоненти та дев’ять елементів, що 
є результатом оцінки двадцяти шести частко-

вих показників відповідної сфери. Структур-
ний аналіз факторів економічного зростання 
проведено у відповідності зі складом відпо-
відних компонент та елементів.

Часткові показники компоненти «При-
родничі фактори» є незмінними в часі, тому 
проведено розрахунок тільки їх структурних 
характеристик. 

Елемент «Масштабність та конфігурація 
території» компоненти «Базові набуті фак-
тори» інтегрального показника факторів еко-
номічного зростання розвитку регіонів Укра-
їни характеризується трьома показниками: 
«Площа території», «Коефіцієнт форми» та 
«Відстань обласних центрів від геометрич-
них центрів»; аналіз його структури наве-
дено у табл. 5.

Як видно з табл. 5, група «Напівперифе-
рія» з всіма показниками елемента «Масш-
табність та конфігурація території» має струк-
турну перевагу над групою «Периферія», 
найбільшу (1,18 проти 0,89) за показником 
«Площа території».

Елемент «Природно-ресурсний потенціал» 
компоненти «Базові набуті фактори» інте-
грального показника факторів економічного 
зростання розвитку регіонів України харак-
теризується чотирма показниками: «Міне-
ральні ресурси», «Земельні ресурси», «Лісові 
ресурси» та «Природно-рекреаційні ресурси»; 
аналіз його структури наведено у табл. 6.

Як видно з таб. 6, група «Напівперифе-
рія» має структурну перевагу над групою 
«Периферія» за трьома показниками: «Міне-
ральні ресурси» (2,49 проти 0,11), «Земельні 
ресурси» (1,17 проти 0,90) та «Природно-
рекреаційні ресурси» (1,48 проти 0,71), посту-
паючись лише за показником «Лісові ресурси» 
(0,74 проти 1,15).

Елемент «Людський потенціал» компо-
ненти «Базові набуті фактори» інтегрального 
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Таблиця 4
Показники соціального розвитку регіонів у відношенні  

до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень
Рік Середнє значення 

(2001–2013) 
Темп зміни 2013 р.  

до 2001 р., %2001 2013
Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу

Центр 1,41 2,09 1,79 148,28

Напівпериферія
max 1,13 1,16 1,14 103,21
aver 1,00 1,01 1,02 100,83
min 0,83 0,87 0,88 103,79

Периферія max 0,97 0,89 0,95 91,93
aver 0,86 0,80 0,84 93,50
min 0,71 0,67 0,67 95,12

Коефіцієнти міграційного приросту (скорочення) на 1000 осіб наявного населення,  
скоригований на мінімальне значення

Центр 2,13 1,69 1,99 79,12
Напівпериферія max 1,69 1,63 1,39 96,35

aver 0,95 1,03 1,00 108,00
min 0,62 0,82 0,73 131,39

Периферія max 1,47 1,11 1,10 75,62
aver 0,88 0,85 0,84 95,80
min 0,29 0,70 0,53 240,70

Безробіття населення (за методологією МОП) у віці15–70 років,  
% до економічно активного населення віком 15–70 р.(дестимулятор)

Центр 1,41 1,38 1,63 97,97

Напівпериферія
max 1,33 1,36 1,40 102,53
aver 1,01 1,08 1,07 106,17
min 0,82 0,88 0,84 107,69

Периферія 
max 1,28 1,00 1,10 78,30
aver 0,87 0,87 0,83 100,14
min 0,68 0,77 0,72 113,45

Таблиця 5
Показники елемента «Масштабність та конфігурація території» регіонів 

 у відношенні до відповідних загальноукраїнських, разів

Група Рівень Площа 
території

Коефіцієнт 
форми

Відстань обласних центрів 
від геометричних центрів

Центр – – –

Напівпериферія
max 1,39 1,55 2,27
aver 1,18 1,09 1,01
min 0,91 0,52 0,70

Периферія 
max 1,33 1,55 2,27
aver 0,89 0,94 1,00
min 0,34 0,35 0,70

показника факторів економічного зростання 
розвитку регіонів України характеризується 
двома показниками: «Економічно активне 
населення у віці 15–70 років» та «Кіль-
кість студентів вищих навчальних закла-
дів I–IV рівнів акредитації у розрахунку на 
10 000 населення», аналіз його динаміки 

та структури в розрізі «центр – периферія» 
наведено у табл. 7.

З табл. 7 видно, що протягом аналізованого 
періоду спостерігалася стійка динаміка показ-
ника «Економічно активне населення….» у 
всіх групах. Показник «Кількість студентів …» 
характеризувався нестійкою динамікою в гру-
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Таблиця 6
Показники елемента «Природно-ресурсний потенціал» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських, разів

Група Рівень Мінеральні 
ресурси

Земельні 
ресурси

Лісові 
ресурси

Природно-рекреаційні 
ресурси

Центр – – – –
Напівпериферія Max 7,76 1,52 2,44 2,21

Aver 2,49 1,17 0,74 1,48
Min 0,06 0,62 0,16 0,57

Периферія 
Max 0,34 1,63 2,58 2,15
Aver 0,11 0,90 1,15 0,71
Min 0,01 0,28 0,09 0,33

Таблиця 7
Показники елемента «Людський потенціал» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень Рік Середнє значення 
(2001–2013 рр.)

Темп зміни 2013 р. 
до 2001 р., %2001 2013

1 2 3 4 5 6
Економічно активне населення у віці 15–70 р., % до населення віком 15–70 р.

Центр 1,06 1,05 1,07 99,21

Напівпериферія
max 1,06 1,02 1,03 96,31
aver 0,99 0,99 0,99 99,97
min 0,92 0,97 0,95 105,89

Периферія max 1,15 1,03 1,06 89,23
aver 0,99 0,99 0,99 100,49
min 0,83 0,92 0,89 110,97

Кількість студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації  
у розрахунку на 10 000 населення

Центр 3,01 3,50 3,50 116,22

Напівпериферія
max 1,78 1,69 1,73 95,08
aver 0,99 0,98 0,97 98,99
min 0,44 0,44 0,42 99,52

Периферія 
max 1,18 0,89 1,01 75,46
aver 0,74 0,67 0,69 89,93
min 0,45 0,42 0,41 94,86

пах «Центр» (відбулося зростання на 16,22%) 
та «Периферія» (відбулося зниження серед-
нього на 10,07%).

Елемент «Інфраструктура» компоненти 
«Базові набуті фактори» інтегрального показ-
ника факторів економічного зростання розви-
тку регіонів України характеризується трьома 
показниками: «Щільність залізничних колій 
загального користування», «Щільність авто-
мобільних доріг загального користування з 
твердим покриттям» та «Основні засоби»; 
аналіз його динаміки та структури в розрізі 
«центр – периферія» наведено у табл. 8.

З табл. 8 видно, що протягом аналізованого 
періоду спостерігалася стійка динаміка показ-
ників «Щільність залізничних колій загального 

користування» та «Щільність автомобільних 
доріг загального користування з твердим 
покриттям» у всіх групах. Показник «Основні 
засоби» характеризувався нестійкою динамі-
кою в усіх групах: в групі «Центр» відбулося 
його зростання на 189%, в інших двох гру-
пах – «Напівпериферія» та «Периферія» – 
зниження на 10,28% та 30,3% відповідно.

Елемент «Агломераційність» компоненти 
«Базові набуті фактори» інтегрального показ-
ника факторів економічного зростання роз-
витку регіонів України характеризується 
двома показниками: «Частка міського насе-
лення у загальній чисельності» та «Співвід-
ношення населення обласного центру та 2-го 
за чисельністю міста»; аналіз його динаміки 
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та структури в розрізі «Центр – периферія» 
наведено у табл. 9.

З табл. 9 видно, що протягом аналізова-
ного періоду спостерігалася досить стійка 
динаміка показників «Частка міського насе-
лення у загальній чисельності» у всіх групах. 
Показник «Співвідношення населення облас-
ного центру та 2-го за чисельністю міста» 
характеризувався нестійкою динамікою в 
двох групах: «Напівпериферія» та «Перифе-
рія», погіршення значення його середнього 
для груп становило 6,19% та 3,6% відповідно.

Елемент «Інвестиції» компоненти «Змінні 
фактори саморозвитку і самофінансування» 
інтегрального показника факторів еконо-
мічного зростання розвитку регіонів України 
характеризується двома показниками: «Капі-
тальні інвестиції» та «Прямі іноземні інвести-
ції», аналіз його динаміки та структури в роз-
різі «центр – периферія» наведено у табл. 10.

З табл. 10 видно, що протягом аналізова-
ного періоду спостерігалася нестійка дина-
міка показників, що характеризують еле-

мент «Інвестиції», в усіх групах. Покращення 
показника «Капітальні інвестиції» відбулося у 
групі «Центр» (30,03%), а також у регіонів, що 
характеризують кращий рівень групи «Напів-
периферія» (36,56%), в інших позиціях від-
булося його зниження. За показником «Прямі 
іноземні інвестиції» покращення відбулося 
у групі «Центр» (21,66%) та у регіонів, що 
характеризують нижчий рівень групи «Напів-
периферія» (80,44%), в інших позиціях відбу-
лося його суттєве зниження.

Елемент «Науково-технічні та інноваційні 
фактори» компоненти «Змінні фактори само-
розвитку і самофінансування» інтегрального 
показника факторів економічного зростання 
розвитку регіонів України характеризується 
п’ятьма показниками: «Фахівці вищої квалі-
фікації», «Витрати на НДР», «Частка підпри-
ємств, що займалися інноваційною діяль-
ністю», «Частка інноваційної продукції у 
загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції» та «Частка реалізованої іннова-
ційної продукції за межі України», аналіз його 

Таблиця 8
Показники елемента «Інфраструктура» регіонів у відношенні  
до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень
Рік Середнє значення 

(2001–2013 рр.)
Темп зміни 2013 р.  

до 2001 р., %2001 2013
Щільність залізничних колій загального користування

Центр – – – –

Напівпериферія
Max 1,65 1,67 1,67 101,09
Aver 1,17 1,18 1,17 100,92
Min 0,78 0,78 0,77 99,23

Периферія 
Max 1,41 1,42 1,41 100,80
Aver 0,95 0,95 0,95 99,47
Min 0,43 0,44 0,44 102,78

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям
Центр – – – –

Напівпериферія
Max 1,37 1,37 1,37 99,70
Aver 1,04 1,05 1,04 100,26
Min 0,79 0,80 0,79 101,22

Периферія 
Max 1,34 1,31 1,32 98,09
Aver 1,02 1,02 1,02 100,08
Min 0,63 0,63 0,63 101,24

Основні засоби (у фактичних цінах) 
Центр 2,08 6,00 5,86 289,00

Напівпериферія
Max 3,01 3,26 3,46 108,31
Aver 1,68 1,50 1,52 89,72
Min 0,96 0,53 0,50 55,38

Периферія 
Max 0,76 0,75 0,78 98,38
Aver 0,52 0,36 0,36 69,70
Min 0,35 0,17 0,16 48,96
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Таблиця 9
Показники елемента «Агломераційність» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень
Рік Середнє значення 

(2001–2013 рр.)
Темп зміни 2013 р. 

до 2001 р., %2001 2013
Частка міського населення у загальній чисельності

Центр 1,49 1,45 1,47 97,39

Напівпериферія
max 1,34 1,31 1,33 97,93
aver 1,08 1,08 1,08 99,71
min 0,86 0,88 0,88 102,97

Периферія 
max 0,99 0,99 0,99 100,04
aver 0,77 0,79 0,78 102,00
min 0,55 0,54 0,54 97,65

Співвідношення населення обласного центру та 2-го за чисельністю міста (дестимулятор)
Центр 1 1 1 100

Напівпериферія
max 1,36 1,31 1,33 96,32
aver 7,92 8,41 8,17 106,19
min 22,98 25,02 24,18 108,88

Периферія 
max 1,43 1,36 1,40 95,10
aver 5,36 5,55 5,44 103,60
min 16,07 18,71 17,05 116,43

динаміки та структури в розрізі «центр – пери-
ферія» наведено у табл. 11.

З табл. 11 видно, що протягом аналізова-
ного періоду спостерігалася нестійка дина-
міка показників, що характеризують елемент 
«Науково-технічні та інноваційні фактори», в 
усіх групах. Покращення показника «Фахівці 

вищої кваліфікації» відбулося лише у групі 
«Периферія» (17,86%), групи «Центр» та 
«Периферія» за даним показником мали 
зниження на 13,88% та 2,62% відповідно. За 
показником «Витрати на НДР» покращення 
відбулося у групі «Периферія» (6,10%) та у 
регіонів, що характеризують вищий рівень 

Таблиця 10
Показники елементу «Інвестиції» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень Рік Середнє значення 
(2001–2013 рр.)

Темп зміни 2013 р. 
до 2001 р., %2001 2013

Капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу
Центр 3,25 4,23 3,67 130,03

Напівпериферія
max 1,49 2,04 1,64 136,56
aver 1,07 0,99 1,04 92,24
min 0,74 0,58 0,69 78,38

Периферія 
max 1,12 0,72 0,92 64,75
aver 0,62 0,48 0,58 77,68
min 0,35 0,33 0,38 95,97

Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на одну особу
Центр 6,31 7,67 6,90 121,66

Напівпериферія
max 2,41 2,07 2,59 85,98
aver 1,01 0,72 0,88 71,89
min 0,16 0,30 0,26 180,44

Периферія 
max 1,04 0,53 0,66 51,22
aver 0,42 0,21 0,28 50,15
min 0,15 0,05 0,09 32,50
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цієї групи (34,56%), групи «Центр» та «Пери-
ферія» за цим показником мали зниження на 
7,09% та 9,48% відповідно. Показник «Частка 
підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю» мав підвищення у групі «Центр» 
на 54,44%, у групі «Напівпериферія», попри 

зростання граничних значень цього показ-
ника, відбулося зниження його середнього, а 
у групі «Периферія» відбулося зниження за 
всіма його позиціями. За показником «Частка 
інноваційної продукції у загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції» покра-

Таблиця 11
Показники елемента «Науково-технічні та інноваційні фактори» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських у 2001 – 2013 рр., разів

Група Рівень Рік Середнє значення 
(2001–2013 рр.)

Темп зміни 2013 р. 
до 2001 р., %2001 2013

Фахівці вищої кваліфікації
Центр 4,89 4,21 4,50 86,12

Напівпериферія
max 2,26 2,20 2,33 96,98
aver 0,95 0,92 0,94 97,38
min 0,35 0,38 0,36 109,02

Периферія 
max 0,98 0,92 0,90 94,50
aver 0,46 0,54 0,49 117,86
min 0,27 0,37 0,33 137,50

Витрати на НДР
Центр 2,23 2,07 2,24 92,91

Напівпериферія
max 2,72 3,15 2,86 115,99
aver 0,94 0,85 0,89 90,52
min 0,24 0,17 0,17 70,51

Периферія max 1,98 2,67 1,56 134,56
aver 0,37 0,39 0,36 106,10
min 0,07 0,07 0,06 95,49

Частка підприємств, що займалися інноваційною діяльністю
Центр 0,99 1,52 2,03 154,44

Напівпериферія
max 1,51 1,71 1,67 113,50
aver 0,95 0,93 0,92 97,82
min 0,31 0,48 0,55 154,00

Периферія 
max 2,14 1,48 1,73 69,19
aver 1,15 1,03 1,03 89,44
min 0,46 0,41 0,45 88,62

Частка інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції
Центр 0,57 1,33 1,58 232,48

Напівпериферія
max 2,62 1,97 2,73 75,25
aver 0,87 1,00 0,99 114,65
min 0,24 0,58 0,25 244,70

Периферія 
max 3,34 4,70 3,94 140,70
aver 1,24 1,32 1,17 105,79
min 0,12 0,24 0,14 206,06

Частка реалізованої інноваційної продукції за межі України
Центр 0,28 0,38 0,37 138,59

Напівпериферія
max 2,09 1,83 1,82 87,85
aver 0,96 1,05 0,95 109,46
min 0,48 0,19 0,19 38,90

Периферія 
max 1,35 1,59 1,96 117,82
aver 0,64 0,61 0,85 93,97
min 0,06 0,02 0,05 30,26
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щення відбулося у всіх групах за всіма пози-
ціями (найбільше – 132,48% в групі «Центр»), 
крім регіонів, що характеризують вищий 
рівень «Напівпериферія», де відбулося зни-
ження цього показника на 24,75%. За показ-
ником «Частка реалізованої інноваційної про-
дукції за межі України» покращення відбулося 
у групах «Центр» (на 38,59%) та «Напівпери-
ферія» (9,46%), а також у регіонів, що харак-
теризують вищий рівень групи «Периферія» 
(на 17,82%), за іншими позиціями груп відбу-
лося його зниження, найбільше (на 69,74%) 
у регіонів, що характеризують нижчий рівень 
групи «Периферія».

Елемент «Експорт» компоненти «Змінні 
фактори саморозвитку і самофінансування» 
інтегрального показника факторів еконо-
мічного зростання розвитку регіонів України 
характеризується двома показниками: «Екс-
порт товарів» та «Експорт послуг», аналіз 
його динаміки та структури в розрізі «центр – 
периферія» наведено у табл. 12.

З табл. 12 видно, що протягом аналізова-
ного періоду спостерігалася нестійка динаміка 
показників, що характеризують елемент «Екс-
порт», в усіх групах. Незначне покращення 
показника «Експорт товарів» відбулося у 
групі «Центр» (на 3,94%) та «Периферія» (на 
7,67%), а також у регіонів, що характеризують 
кращий рівень групи «Периферія» (16,70%) 
та нижчий рівень групи «Напівпериферія» (на 
6,56%). За показником «Експорт послуг» сут-

тєве покращення відбулося у групах «Центр» 
(на 122,82%) та «Периферія» (136,82%). 
У групі «Напівпериферія» відбулося зни-
ження середнього цього показника на 5,77%, 
за максимальним та мінімальним рівнями цієї 
групи відбулося його зниження (на 37,46%) та 
покращення (на 47,24%) відповідно.

Елемент «Прогресивність структури еко-
номіки» компоненти «Змінні фактори само-
розвитку і самофінансування» інтегрального 
показника факторів економічного зростання 
розвитку регіонів України характеризується 
трьома показниками: «Частка промисловості 
у ВДВ економіки», «Частка сфери послуг у 
ВДВ економіки» та «Частка переробної про-
мисловості у ВДВ економіки»; аналіз його 
динаміки та структури у розрізі «Центр – пери-
ферія» наведено у табл. 13.

З табл. 13 видно, що протягом аналізова-
ного періоду спостерігалася нестійка дина-
міка показників, що характеризують елемент 
«Прогресивність структури економіки», в 
усіх групах. Незначне покращення показника 
«Частка промисловості у ВДВ економіки» від-
булося у групах «Напівпериферія» (на 8,56%) 
та «Периферія» (на 8,03%), в групі «Центр» 
відбулося його суттєве (на 40,84%) зниження. 
За показником «Частка сфери послуг у ВДВ 
економіки» покращення відбулося у групах 
«Напівпериферія» (на 8,31%) та «Перифе-
рія» (на 8,31%), в групі «Центр» відбулося 
його суттєве (на 22,16%) зниження. За показ-

Таблиця 12
Показники елемента «Експорт» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень Рік Середнє значення 
(2001–2013 рр.)

Темп зміни 2013 р.
до 2001 р., %2001 2013

Експорт товарів на одну особу
Центр 2,98 3,10 2,44 103,94

Напівпериферія
max 2,37 2,13 2,43 89,89
aver 1,20 1,14 1,22 95,60
min 0,34 0,37 0,35 106,56

Периферія 
max 1,14 1,33 1,11 116,70
aver 0,41 0,44 0,41 107,67
min 0,13 0,10 0,11 77,00

Експорт послуг на одну особу
Центр 1,94 4,31 3,45 222,82

Напівпериферія
max 2,41 1,51 2,20 62,54
aver 0,58 0,55 0,53 94,23
min 0,11 0,17 0,09 147,24

Периферія 
max 0,64 1,63 0,70 252,60
aver 0,11 0,25 0,14 236,82
min 0,01 0,06 0,02 435,48
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Таблиця 13
Показники елемента «Прогресивність структури економіки» регіонів  

у відношенні до відповідних загальноукраїнських у 2001–2013 рр., разів

Група Рівень
Рік Середнє значення 

(2001–2013 рр.)
Темп зміни 2013 р.

до 2001 р., %2001 2013
Частка промисловості у ВДВ економіки

Центр 0,43 0,26 0,36 59,16

Напівпериферія
max 1,68 1,99 1,71 118,21
aver 1,23 1,33 1,22 108,56
min 0,59 0,51 0,61 85,67

Периферія 
max 1,17 1,18 1,18 100,87
aver 0,77 0,83 0,82 108,03
min 0,40 0,38 0,48 94,24

Частка сфери послуг у ВДВ економіки
Центр 1,78 1,39 1,74 77,84

Напівпериферія
max 0,99 1,07 1,12 107,92
aver 0,80 0,87 0,83 108,31
min 0,65 0,59 0,57 90,61

Периферія 
max 1,16 1,15 1,15 98,81
aver 0,88 0,95 0,91 108,31
min 0,67 0,78 0,72 116,37

Частка переробної промисловості у ВДВ економіки
Центр 0,31 0,35 0,39 112,69
Напівпериферія max 1,71 2,09 1,73 121,93

aver 1,24 1,31 1,22 106,08
min 0,77 0,74 0,75 96,37

Периферія 
max 1,24 1,37 1,19 110,29
aver 0,81 0,94 0,85 116,55
min 0,47 0,38 0,53 80,57

ником «Частка переробної промисловості у 
ВДВ економіки» відбулося покращення в усіх 
групах, найбільше у групі «Периферія» (на 
16,55%), зниження цього показника відбулося 
лише у регіонах, що характеризують нижній 
рівень груп «Напівпериферія» та «Перифе-
рія» (на 3,63% та 19,43% відповідно).

Висновки з цього дослідження. Реа-
лізація запропонованого підходу до комп-
лексного структурного дослідження центр-
периферійних відносин між регіонами України 
дала змогу визначити, що до кластера «центр» 

потрапило м. Києв; до кластера «напівпери-
ферія» потрапили Дніпропетровський, Доне-
цький, Запорізький, Київський, Луганський, 
Львівський та ін. регіони, або 36% від загальної 
кількості регіонів України; до кластера «пери-
ферія» потрапили Вінницький, Волинський, 
Житомирський, Закарпатський, Івано-Фран-
ківський та ін. регіони, або 60% від загальної 
кількості регіонів України. Дослідження дало 
змогу визначити основні характеристики та 
структуру кластерів у межах моделі «центр – 
периферія». 
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Особливості ціноутворення та зберігання матеріалів  
із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
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Стаття присвячена особливостям ціноутворення на роботи з технічної інвентаризації, зберігання інформа-
ції та їх нормативно-правовій базі в умовах сьогодення. Нинішні проблеми на ринку робіт із технічної інвен-
таризації зумовлені законодавчими змінами, які протягом 2012 року відбулися в системі органів державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та учасників ринку робіт із технічної інвентаризації.

Ключові слова: технічна інвентаризація об'єктів нерухомості, ціноутворення, зберігання інформації, міс-
цеве самоврядування, інвентаризаційна справа, бюро технічної інвентаризації.

Нестеренко Г.Б. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Статья посвящена особенностям ценообразования на работы по технической инвентаризации, хранению 
информации и их нормативно-правовой базе в сегодняшних условиях. Нынешние проблемы на рынке работ 
по технической инвентаризации обусловлены законодательными изменениями, которые в течение 2012 года 
произошли в системе органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и участников 
рынка работ по технической инвентаризации.

Ключевые слова: техническая инвентаризация объектов недвижимости, ценообразование, хранение ин-
формации, местное самоуправление, инвентаризационное дело, бюро технической инвентаризации.

Nesterenko G.B. PECULIARITIES OF PRICING AND STORAGE OF THE MATEIALS CONCERNING 
TECHNICAL INVENTORY FOR REAL ESTATE OBJECTS

The article is devoted to particularities of pricing for the works of technical inventory, information storage and their 
regulatory base under modern conditions. Current problems at the market of works of technical inventory are forced 
by legislative changes, which happened in the system of authorities of state registration of the rights for real estate 
objects and participants of the market of technical inventory works in 2012.

Keywords: technical inventory for real estate objects, pricing, information storage, local government, inventory 
activity, bureau of technical inventory.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Згідно із Законом України «Про інфор-
мацію» інформація про майновий стан особи 
належить до конфіденційної, а тому приватні 
структури не мають права збирати, зберігати, 
використовувати та поширювати таку інформа-
цію. Комунальні підприємства – бюро технічної 
інвентаризації (далі – БТІ) проводять технічну 
інвентаризацію об’єктів нерухомого майна всіх 
форм власності, як фізичних, так і юридичних 
осіб. Проте сьогодні на ринку робіт із технічної 
інвентаризації об’єктів нерухомого майна пра-
цюють не лише БТІ, але й інші суб’єкти госпо-
дарювання. Також для БТІ та приватних під-
приємств на одному ринку діють різні правила 
ціноутворення на роботи з технічної інвентари-
зації. Дослідити особливості ціноутворення на 
роботи з технічної інвентаризації об’єктів неру-
хомості в Україні, порядок зберігання інвента-

ризаційних справ та їх нормативно-правову 
базу є метою нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Натепер Інструкція про порядок проведення 
технічної інвентаризації [1] – це єдиний нор-
мативно-правовий документ для проведення 
технічної інвентаризації нерухомого майна в 
Україні, в якому чітко прописано, що на кож-
ний об’єкт нерухомого майна заводиться 
інвентарна справа (ведеться протягом усього 
терміну існування об’єкта) та проводиться 
первинна інвентаризація. Однак із прийнят-
тям наказу Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України (далі – Мінрегіону) від 
28.12.2012 р. № 658 [2] діяти на ринку робіт 
із технічної інвентаризації мають право не 
лише комунальні підприємства – БТІ, а й інші 
суб’єкти господарювання. 
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Введення в дію цього наказу спровокувало 
протягом 2013–2015 років надходження до 
органів Антимонопольного комітету України 
численних звернень і заяв фізичних та юри-
дичних осіб, а також об’єднань щодо наяв-
ності проблемних питань на ринку проведення 
робіт із технічної інвентаризації об’єктів неру-
хомого майна [3]. Антимонопольним коміте-
том у межах повноважень, визначених стат-
тею 7 Закону України «Про Антимонопольний 
комітет України», проведено дослідження, за 
результатами якого дано рекомендації щодо 
здійснення заходів, спрямованих на запобі-
гання порушенням законодавства про захист 
економічної конкуренції та припинення дій, 
що мають негативний вплив на конкуренцію, 
від 01.12.2015 р. за № 17-рк. Проте далі реко-
мендацій справа не пішла, адже цю проблему 
необхідно законодавчо врегулювати.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні наявність про-
блем на ринку робіт із технічної інвентаризації 
об’єктів нерухомого майна зумовлена законо-
давчими змінами, які протягом 2012 року від-
булися в системі органів державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та учасників ринку 
робіт із технічної інвентаризації і полягають у 
відсутності однакового підходу в регулюванні 
діяльності всіх учасників ринку робіт з техніч-
ної інвентаризації – комунальних та приватних 
суб’єктів господарювання, а саме комуналь-
них бюро технічної інвентаризації та суб’єктів 
господарювання, у складі яких працює один 
або більше відпові-дальних виконавців окре-
мих видів робіт (послуг), пов’язаних із ство-
ренням об’єктів архітектури [3].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Вивчити правила ціноутворення 
на роботи з технічної інвентаризації, правові 
та організаційні засади здійснення технічної 
інвентаризації об’єктів нерухомого майна та 
їх наслідки для громадян, органів місцевого 
самоврядування та держави ми намагатиме-
мося в цій роботі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У 2017 році організаціям технічного 
обліку та технічної інвентаризації виповни-
лося 90 років. За їх «плечима» багаторічна, 
серйозна праця, яка змінила уявлення про 
технічний облік та технічну інвентаризацію 
як найважливіший державний інформацій-
ний ресурс [4]. Варто зауважити, що БТІ до 
28.12.2012 р. монопольно здійснювали тех-
нічну інвентаризацію об'єктів нерухомого 
майна та до 01.01.2013 р. – державну реє-
страцію прав власності на них. У зв’язку з 

прийняттям 28.12.2012 р. Міністерством регі-
онального розвитку, будів-ництва та житлово-
комунального господарства України наказу 
№ 658 про внесення змін до Інструкції про 
порядок проведення технічної інвентаризації 
об'єктів нерухомого майна, право проведення 
технічної інвентаризації отримали всі суб'єкти 
господарювання, у складі яких працює один 
або більше відповідальних виконавців окре-
мих видів робіт (послуг), пов'язаних із ство-
ренням об'єктів архітектури, які пройшли про-
фесійну атестацію у Мінрегіоні та отримали 
кваліфікаційний сертифікат [5].

При цьому, як ми вже зазначили, для БТІ 
та приватних підприємств на одному ринку 
діють різні правила ціноутворення на роботи 
з технічної інвентаризації. Так, відповідно до 
пункту 1.4 розділу 1 Інструкції (зі змінами, вне-
сеними наказом Мінрегіону від 08.01.2013 р. 
№ 2) розмір та порядок оплати робіт з техніч-
ної інвентаризації визначаються у договорі за 
домовленістю сторін. Термін виконання робіт 
із технічної інвентаризації встановлюється 
договором.

Відповідно до пункту 1.12 Методичних 
рекомендацій з питань застосування норм 
часу на роботи та послуги, що виконуються 
бюро технічної інвентаризації України, затвер-
джених наказом Державного комітету України 
з питань житлово-комунального господарства 
від 08.04.2004 р. № 76 [6], кожне БТІ само-
стійно розраховує вартість 1 норми часу для 
встановлення рівня тарифу, а державні адмі-
ністрації на місцях затверджують ціни (вар-
тість нормо-години). Варто зауважити, що 
приватним структурам їх затверджувати не 
потрібно.

Ці методичні рекомендації є посібником 
до Збірника норм часу на роботи та послуги, 
що виконуються бюро технічної інвентариза-
ції України (далі – Збірник), затвердженого 
наказом Держжитлокомунгоспу України від 
1.11.2003 р. N 198, зі змінами від 15.05.2015 р. 
за № 106.

Термін виконання робіт із питань технічної 
інвентаризації та оцінки об’єктів нерухомого 
майна становить один місяць, що перед-
бачено Збірником норм часу на роботи, що 
виконуються суб’єктами господарювання, які 
здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів 
нерухомого майна, затвердженим нака-
зом Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 
21.11.2003 р. № 198 [7].

У нормах часу не враховано витрати часу 
для підбирання необхідних матеріалів у 
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організаціях, на підприємствах. Такі витрати 
визначаються бюро технічної інвентаризації 
самостійно.

Прийняття Мінрегіоном наказу від 
08.02.2013 р. № 2 та одночасна дія норм 
Інструкції щодо порядку встановлення вар-
тості робіт із технічної інвентаризації приво-
дить до порушення умов конкуренції на ринку 
робіт із технічної інвентаризації у вигляді 
створення органами влади дискримінаційних 
умов діяльності учасників одного ринку.

Якщо наявні нормативні документи перед-
бачають затвердження тарифів на послуги з 
технічної інвентаризації органами місцевого 
самоврядування, то приватні підприємства 
згідно зі своїм статутом встановлюють інші 
ціни (див. табл. 1). Крім того, знижується 
якість надання послуг у зв’язку з відсутністю 
кваліфікованих кадрів і навчальних програм із 
їх підготовки.

Крім того, до 1 січня 2013 року БТІ зобов’язані 
були передати інвентарні справи до архівів 
«Укрдержреєстру», через що, мовляв, при-
ватні структури працюватимуть наосліп – 
через відсутність «бази порівняння» вони не 
зуміють встановити, чи відбувалися якісь зміни 
в об’єктах нерухомості. А це вже простір для 
зловживань. «Понад 60% нерухомості – з вели-
ким відсотком зносу. Коли будинки почнуть 
сипатися на голови перехожих, запізно буде 
виправдовуватися, – констатує Д. Павленко 
[8]. – Вилучення функцій обліку нерухомого 
майна у місцевої влади свідчить про бажання 
зацікавлених осіб обнулити дані щодо нерухо-
мості, узаконивши наявні самочинні будівлі».

Дані про об'єкти нерухомого майна, які 
встановлюються у процесі технічної інвента-
ризації, є складником Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, який є дер-
жавною власністю, складником Національ-
ного архівного фонду (ч. 1, ч. 4 ст. 10 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Отже, питання щодо проведення техніч-
ної інвентаризації, складання та зберігання 
інвентаризаційних справ повинні бути врегу-
льовані винятково Законом України, а саме 
Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень». Або нарешті потрібно прийняти Закон 
«Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухо-
мого майна», прийняття якого згідно з Консти-
туцією України належить до компетенції Вер-
ховної Ради України.

Потрібно зазначити, що 5 червня 2012 року 
урядовий законопроект був відхилений Вер-

ховною Радою України, натомість був прийня-
тий депутатський законопроект № 10286 «Про 
технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого 
майна». Водночас у липні Президент України 
наклав вето на цей закон, і він зараз знахо-
диться із відповідними пропозиціями на роз-
гляді Верховної Ради України. І одним із осно-
вних зауважень Президента стало те, що цей 
закон зберігає монополію наявних комуналь-
них підприємств – бюро технічної інвентари-
зації на здійснення технічної інвентаризації 
об'єктів нерухомого майна, а встановлення 
Законом різних вимог до суб'єктів господарю-
вання, що здійснюватимуть один вид діяль-
ності, а також немож-ливість здійснення такої 
діяльності фізичними особами – підприєм-
цями фактично є створенням привілеїв для 
бюро технічної інвентаризації – комунальних 
підприємств у здійсненні зазначеного виду 
господарської діяльності [8].

А отже, цей важливий аспект системи дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме майно 
залишається досить проблемним, зокрема і 
через те, що на рівні держави відсутнє єдине 
бачення реформування системи технічної 
інвентаризації майна.

Проте норма закону, на підставі якого цей 
наказ забезпечує таке нормативно-правове 
регулювання, відсутня. Більше того, це поло-
ження суперечить ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відпо-
відно до якої до делегованих повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, місь-
ких рад віднесено облік нежилих приміщень 
на відповідній території незалежно від форм 
власності, внесення пропозицій їх власни-
кам щодо використання таких приміщень для 
задоволення потреб територіальної громади 
та облік відповідно до закону об'єктів нерухо-
мого майна незалежно від форм власності, 
що фактично здійснюється в результаті тех-
нічної інвентаризації. Наказом [2] також вста-
новлено, що інвентаризаційна справа форму-
ється й ведеться на кожен об’єкт нерухомого 
майна на весь час його існування та зберіга-
ється в органі державної реєстрації прав за 
місцезнаходженням такого об’єкта.

Органи державної реєстрації, їх компетен-
ція, повноваження та інше встановлено Зако-
ном України «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
яким передбачено ведення реєстраційних 
справ щодо об'єктів нерухомого майна (ст. 9); 
визначено, які документи містить реєстра-
ційна справа, порядок їх розміщення, строк 
зберігання, порядок ведення архіву реєстра-
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ційних справ (ст. 14); встановлено порядок 
відкриття та закриття реєстраційної справи 
(ст. 20). Жодної норми щодо інвентаризацій-
ної справи зазначений закон не містить [9].

Відповідно до приписів ст. 143 Конституції 
України та ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» органи місцевого 
самоврядування для виконання своїх повно-
важень створюють комунальні підприємства 
і здійснюють контроль за їхньою діяльністю. 
Діяльність комунальних підприємств – БТІ 
регулюється Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ст. ст. 1, 17, 18).

Згідно із Законом України «Про інформа-
цію» інформація про майновий стан особи 
належить до конфіденційної, а тому приватні 
структури не мають права збирати, зберігати, 
використовувати та поширювати таку інфор-
мацію. Комунальні підприємства БТІ прово-
дять технічну інвентаризацію об’єктів нерухо-
мого майна всіх форм власності, як фізичних, 
так і юридичних осіб. Уся інформація зберіга-
ється в комунальних підприємствах органів 
місцевого самоврядування.

БТІ проводять технічну інвентаризацію 
об’єктів нерухомого майна, в тому числі 
об’єктів із обмеженим чи секретним досту-
пом – таких як об’єкти Верховної Ради Укра-
їни, КМ України, СБУ, Генеральної прокура-
тури, Конституційного та Верховного судів, 
МЗС, МНС, слідчих ізоляторів, атомних і 
теплових електростанцій тощо.

Відповідно, проведення технічної інвен-
таризації приватними структурами та доступ 
до архівів становлять небезпеку для націо-
нальних інтересів держави. Архіви БТІ є кому-
нальною власністю органів місцевого само-
врядування, і їх передача органам державної 
реєстрації прав власності на нерухоме майно 
є прямим порушенням прав та інтересів тери-
торіальних громад.

Висновки з цього дослідження. Зазна-
чені проблемні питання можливо вирішити 
за допомогою доопрацювання та прийняття 
Закону України «Про технічну інвентариза-
цію об'єктів нерухомого майна» [10], який 
запровадить:

– контроль за виконанням робіт із тех-
нічної інвентаризації зі встановленням від-
повідальності учасників ринку за порушення 
вимог та порядку виконання робіт; облік 
суб’єктів господарювання – виконавців робіт 
із технічної інвентаризації із зазначенням їх 
назв та адрес;

– єдиний для всіх учасників ринку робіт 
із технічної інвентаризації підхід до роз-
рахунку вартості інформаційних довідок, 
зокрема про наявність або відсутність заре-
єстрованого права власності на об’єкт неру-
хомого майна;

– порядок доступу суб’єктів господарю-
вання, що здійснюють технічну інвентариза-
цію, до матеріалів технічної інвентаризації та 
інвентаризаційних справ на об’єкт нерухомого 
майна, що має усунути практику заведення 
подвійних інвентаризаційних справ на один 
і той самий об’єкт нерухомості і забезпечить 
лише оновлення і накопичення матеріалів 
технічних інвентаризацій в одній інвентариза-
ційній справі;

– порядок ведення архівів матеріалів тех-
нічної інвентаризації та інвентаризаційних 
справ з визначенням відповідального(-их) 
органу(-ів) (у разі надання цієї функції орга-
нам місцевого самоврядування) за форму-
вання та ведення архіву, а також термінів 
передачі матеріалів та справ до архіву;

– порядок доступу та обміну інформацією 
між виконавцями робіт із технічної інвентари-
зації та органами державної реєстрації прав, 
яка необхідна останнім для реалізації своїх 
обов’язків з надання адміністративних послуг.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний економічний стан регіо-
нального розподілу України характеризується 
нерівномірністю. Міжрегіональні диспропорції 
посилюють диференціацію населення за рів-
нем життя, за рівнем безробіття, спонукають 
до зовнішньої трудової міграції та унемож-
ливлюють вирішення соціальних проблем за 
рахунок внутрішніх сил.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання економічного розвитку регіонів висвіт-
люються у наукових працях багатьох учених, 
серед яких зарубіжні: С. Фаруда-Парр, В.Р. Буко-

віч, Т. Ронен та вітчизняні: О.Б. Бутнік-Сівер-
ський, В.М. Геєць, Ю.В. Ґава, Е.М. Лібанова, 
А.Є. Никифоров, В.А. Семикіна та ін. Проте 
багатогранність та особливість цього питання 
в умовах розвитку трансформаційних процесів 
доводять необхідність додаткових досліджень 
соціалізації економічного розвитку на рівні регі-
ональних соціально-економічних систем.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є форму-
вання теоретико-методологічних та приклад-
них засад економічної характеристики міжре-
гіональних диспропорцій.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Таблиця 1
Динаміка валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу  

(у фактичних цінах, грн.)
 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012

Україна 32002 33473 36904 46413 55899 1,746734579
Вінницька 20253 22303 27249 37270 46615 2,301634326
Волинська 19249 19817 23218 30387 34310 1,782430256
Дніпропетровська 44650 46333 53749 65897 75396 1,688600224
Донецька 38907 37830 27771 26864 32318 0,830647441
Житомирська 19551 20286 23678 30698 38520 1,970231702
Закарпатська 17088 17044 19170 22989 25727 1,505559457
Запорізька 30656 30526 37251 50609 59729 1,948362474
Івано-Франківська 23379 24022 27232 33170 37220 1,592027033
Київська 40483 39988 46058 60109 74216 1,833263345
Кіровоградська 22082 25533 29223 39356 47469 2,149669414
Луганська 25950 24514 14079 10778 14251 0,549171484
Львівська 24387 24937 28731 37338 45319 1,858326157
Миколаївська 24838 27355 30357 41501 50091 2,01107,7%670827
Одеська 27070 29118 31268 41682 50159 1,85293683
Полтавська 38424 39962 48040 66390 81145 2,111831147
Рівненська 18860 19003 24762 30350 33958 1,800530223
Сумська 21722 23517 26943 37170 41741 1,921600221
Тернопільська 16644 16819 20228 24963 29247 1,757209805
Харківська 29972 31128 35328 45816 57150 1,906779661
Херсонська 17910 19311 21725 30246 36585 2,042713568
Хмельницька 19920 20165 24662 31660 37881 1,901656627
Черкаська 24558 26168 30628 40759 48025 1,955574558
Чернівецька 14529 15154 16552 20338 23365 1,608162984
Чернігівська 22096 22603 26530 35196 41726 1,88839609
м. Київ 97429 109402 124163 155904 191736 1,967956153

Джерело: побудовано авторами на основі [1]

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інтегрованим статистичним показ-
ником, що характеризує економічний розви-
ток регіону, є валовий регіональний продукт 
(ВРП), він відображає роль регіону в ство-
ренні валового внутрішнього продукту. «Вало-
вий регіональний продукт (ВРП) вимірюється 
вартістю товарів та послуг, виготовлених регі-
оном для кінцевого використання» [1]. Дина-
міка валового регіонального продукту в роз-
рахунку на одну особу представлена в табл. 1.

Досліджувана за 2012–2016 рр. дина-
міка валового регіонального продукту в роз-
рахунку на одну особу свідчить про посту-
пове зростання цього показника у цілому по 
Україні та для її окремих регіонів. У цілому 
по Україні валовий регіональний продукт у 
розрахунку на одну особу зріс у 1,506 рази, 
або на 50,6%. Усі без винятку області Укра-
їни характеризуються зростанням валового 
регіонального продукту в розрахунку на одну 

особу за 2012–2016 рр. Найбільшим зрос-
танням досліджуваного показника відзначи-
лися Кіровоградська (+111,1%), Миколаївська 
(+101,7%) та Херсонська (+104,3%) області. 
Найвищий рівень величини валового регіо-
нального продукту в розрахунку на одну особу 
притаманний місту Києву, а серед областей у 
2016 р. лідирували Полтавська (81 145 грн.), 
Дніпропетровська (75 396 грн.) та Київська 
(74 216 грн.) області, а найнижчий – Луган-
ській області (14 251 грн.).

Крім загальних тенденцій зростання вало-
вого регіонального продукту в розрахунку 
на одну особу, науковці відзначають зрос-
тання міжрегіональної диференціації. «Так, 
у 2016 р. коефіцієнт диференціації ВРП на 
одну особу порівняно з 2011 р. зріс із 3,2 до 
п’яти разів. Найбільші міжрегіональні відмін-
ності спостерігалися за такими економічними 
показниками: загальний обсяг експорту това-
рів (коефіцієнт диференціації – 49,2), загаль-
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ний обсяг імпорту товарів (35,9), обсяг прямих 
інвестицій на одну особу (23,5), кількість про-
мислових підприємств, що впроваджували 
інновації (15,5), обсяг реалізації промислової 
продукції на одну особу (10,7)» [2]. Рівень між-
регіональних відмінностей для основних еко-
номічних характеристик та для виробничого 
потенціалу наведений у табл. 2.

Дані таблиці свідчать про структурні зру-
шення диференціації капітальних інвестицій 
у регіональному розрізі. Коефіцієнт диферен-
ціації капітальних інвестицій на одну особу 
порівняно з 2011 р. зріс з 5,2 до 10,3. Зрос-
танням також характеризується коефіцієнт 
диференціації виробництва валової продукції 
сільського господарства на одну особу: з рівня 
4,3 у 2011 р. до 7,6 у 2016 р. Дещо вищою є 
диференціація міжрегіональних відмінностей 
за обсягом реалізованої продукції на одну 
особу, її рівень у 2011 р. становив 13,5, а в 
2016 р. – 10,3. За основними економічними 
показниками в 2016 р. Полтавська область 
характеризувалася найбільшим значенням 
ВРП на одну особу, а Київська область – най-
більшим значенням капітальних інвестицій 
на одну особу. За виробничим потенціалом 
у 2016 р. Дніпропетровська область характе-
ризувалася найбільшим значенням реалізо-
ваної промислової продукції на одну особу, а 
Вінницька область – найбільшим значенням 
виробництва валової продукції сільського 
господарства на одну особу. Таким чином, 
для Дніпропетровської області конкурент-
ною перевагою можна вважати промислове 
виробництво, а для Вінницької – сільськогос-
подарське виробництво. 

Рівень міжрегіональних відмінностей для 
зовнішньоекономічної та науково-інновацій-
ної діяльності наведений у табл. 3.

Показники диференціації зовнішньоеко-
номічної та науково-інноваційної діяльності, 
наведені в табл. 3, характеризуються най-
вищим рівнем варіації між регіонами Укра-
їни. Преваги окремих регіонів за зовніш-
ньоекономічною та науково-інноваційною 
діяльністю можна вважати їх конкурентними 
характеристиками. Так, у 2016 р. Дніпропе-
тровська область характеризувалася макси-
мальним значенням коефіцієнтів диферен-
ціації зовнішньоекономічної діяльності: за 
рівнем прямих іноземних інвестицій на одно 
особу, за рівнем обсягів експорту товарів та 
за рівнем обсягів імпорту товарів. Тобто для 
Дніпропетровської області конкурентною 
перевагою можна вважати її зовнішньоеко-
номічну діяльність. 

У 2016 р. Харківська область характери-
зувалася максимальним значенням коефіці-
єнтів диференціації наукової та інноваційної 
діяльності: за кількістю організацій, які вико-
нують наукові та науково-технічні роботи, 
за кількістю промислових підприємств, що 
займаються інноваційною діяльністю та впро-
ваджують інновації. Тобто для Харківської 
області конкурентною перевагою можна вва-
жати її наукову та інноваційну діяльність.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, на підставі здійсненого аналізу загаль-
них тенденцій економічного розвитку регіонів 
України шляхом узагальнення та формування 
системи економічних характеристик міжрегіо-
нальних диспропорцій з інтегрованих статис-
тичних показників та коефіцієнтів диферен-
ціації можливо виділити конкурентні чинники 
подальшого економічного зростання, серед 
яких особливу увагу слід приділити промис-
ловому виробництву, науковій та інноваційній 
діяльності.
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У статті наведена техніко-екологічна та економічна характеристика підприємств гірничо-металургійного 
комплексу. Проаналізовані джерела шкідливого впливу об’єктів гірничого виробництва та надана їх кількісна 
характеристика. Наведена динаміка вилучення з сільськогосподарського обороту земельних ресурсів. Пока-
зана соціально-економічна роль містоутворюючих підприємств. Представлені пропозиції щодо надання пре-
ференцій у праві землекористування цих підприємств.

Ключові слова: гірниче підприємство, об’єкти забруднення, навколишнє середовище, містоутворюючі 
підприємства, соціальна сфера, економічна оцінка.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье приведена технико-экологическая и экономическая характеристика предприятий горно-метал-
лургического комплекса. Проанализированы источники вредного влияния объектов горного производства и 
дана их количественная характеристика. Приведена динамика изъятия из сельскохозяйственного оборота 
земельных ресурсов. Показана социально-экономическая роль градообразующих предприятий. Представле-
ны предложения по предоставлению преференций в праве землепользования этих предприятий.

Ключевые слова: горное производство, объекты загрязнения, окружающая среда, градообразующие 
предприятия, социальная сфера, экономическая оценка.

Lashkun H.A., Pasichnyk N.V. ECOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION AND SOCIAL CONSEQUENCES 
OF ACTIVITIES OF MINING ENTERPRISES

The article provides technical and ecological, and also economic characteristics of enterprises of the mining 
and metallurgical complex. Sources of the harmful influence of mining objects are analysed and their quantitative 
characteristics are given. The dynamics of removing land resources from agricultural turnover is presented. The 
socio-economic role of township-forming enterprises is shown. Proposals on granting preferences to the land use 
rights of these enterprises are presented.

Keywords: mining enterprise, objects of contamination, environment, township-forming enterprises, social 
sphere, economic assessment.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В сучасних умовах господарювання 
великого значення в економіці набувають 
базові галузі, до яких відноситься насампе-
ред гірничо-металургійний комплекс (ГМК) 
України. Більшість таких підприємств зосе-
реджена в промислових регіонах, зокрема в 

Кривбасі. Діяльність гірничо-металургійних 
підприємств супроводжується нанесенням 
значної шкоди навколишньому середовищу, 
що спричиняє порушення водного, повітря-
ного та земельного балансу. Окрім цього, такі 
підприємства, як правило, оточують великі 
промислові міста, економічний та соціальний 
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стан розвитку яких напряму залежить від еко-
логічного стану загалом. 

Пошук збалансованого рішення накопи-
чених проблем знаходиться в площині соці-
ально-економічної та екологічної сфери 
взаємодії промислових підприємств та про-
дуктивних сил зазначених регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемою дослідження екологічного 
стану навколишнього середовища і діяль-
ності великих промислових підприємств 
займалися багато науковців. Зокрема, джере-
лами шкідливих викидів структурних об’єктів 
підприємств ГМК займалися такі вчені, як 
Ковальчук В.А. [1], Михайлов О.М. [2] та інші. 
Деякі дослідження присвячені лише питан-
ням екологічних заходів та економічної оцінки 
щодо зменшення антропогенного наванта-
ження об’єктами гірничого виробництва. До 
їх числа належать: О.Ы. Амоша [3], В.І. Про-
копенко [4], В.І. Саллі [5]. В контексті вище-
викладеного з’являються праці, присвячені 
моніторингу природного середовища, що дає 
змогу встановити пріоритетні об’єкти шкідли-
вого впливу [6, 7].

Сукупність зазначених вище досліджень 
має фрагментарний характер і не дає змоги 
створити комплексне уявлення про постав-
лену проблему.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідити фактори впливу об’єктів 
гірничого виробництва на навколишнє серед-
овище залізорудного Кривбасу та дати кіль-
кісну оцінку цього впливу, а також створити 
комплексне уявлення про взаємодію між 
шкідливим діянням об’єктів гірничого вироб-
ництва та станом соціальної сфери міста 
шляхом перегляду надмірного економічного 
навантаження за користування земельними 
ресурсами.

Виклад основного матеріалу. Великі про-
мислові підприємства характеризуються зна-
чним споживанням ресурсів, які є не тільки 
джерелом забезпечення виробничої діяль-
ності підприємств, але й наслідками зміни 
стану інших ресурсів. Це особливо стосу-
ється підприємств ГМК, наслідками діяль-
ності яких є порушення придатних для вико-
ристання в сільському господарстві родючих 
земель, повітряного та водного балансу, а 
також погіршення соціального стану робіт-
ників та мешканців прилеглих територій. 
Яскравим прикладом з погляду ресурсних, 
соціально-економічних та екологічних фак-
торів і наслідків роботи таких підприємств є 
ГМК Дніпропетровської області, який об’єднує 

понад 100 промислових підприємств (з яких 
28 базових). Комплекс виробляє 42% товар-
ної продукції всього ГМК України і близько 
70% промислової продукції області. На ньому 
працює понад 200 тисяч працівників. Тільки 
в Кривому Розі видобувається та переро-
бляється 80% залізної, а в області – 100% 
марганцевої руди України, працює потужний 
металургійний комбінат, коксохімічний завод 
та низка підприємств і установ, що входять до 
структури ГМК [8].

Показовим з цього приводу є Криворізький 
залізорудний басейн, де зосереджена велика 
кількість гірничих підприємств, шкідливий 
вплив яких на навколишнє середовище є 
досить значним. Це шкідливе діяння здійсню-
ється об’єктами гірничорудного виробництва: 
кар’єрами, відвалами, шламосховищами, 
промисловими площадками та ін. у вигляді 
неорганізованого пило-газовиділення та 
порушень придатних до використання у сіль-
ському господарстві родючих земель. Інтен-
сивність шкідливої діяльності вищезазначе-
них об’єктів кожного з комбінатів залежить від 
технологій та їх продуктивності. Окрім цього, 
комбінати що видобувають і переробляють 
однотипний вид продукції і навіть в однако-
вих обсягах, спричиняють різний вплив на 
екологічне середовище.

Натепер доцільно виділити декілька осно-
вних можливих напрямів зменшення шкідли-
вого впливу об’єктів гірничого виробництва на 
довкілля. Найбільш ефективним є зниження 
продуктивності комбінатів із видобутку заліз-
ної руди й обсягів виробництва залізомісткої 
товарної продукції. Другим шляхом є засто-
сування спеціальних способів пило-газопо-
давлення за всім технологічним ланцюгом 
виробництва. Третім – застосування най-
більш екологічних технологій або окремих 
процесів виробництва залізомісткої продукції. 
Найбільш ефективним шляхом зменшення 
шкідливого впливу гірничо-збагачувальних 
комбінатів на навколишнє середовище є кон-
центрація гірничих робіт на окремих ділянках 
кар’єра або об’єктах гірничого виробництва, 
що є організаційним і найменш витратним 
важелем управління. 

Втрати виробництва насамперед пов’язані 
з незабезпеченістю енергоресурсами (елек-
троенергія, дизельне пальне, газ), високо-
продуктивною технікою та відповідними про-
гресивними технологіями. З іншого боку, є 
проблема, яка пов’язана із заощадженням, 
збереженням цих ресурсів під час виконання 
виробничих програм.
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Таблиця 1
Динаміка викидів забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Рік Викиди в атмосферу, 
тис. т

Щільність викидів у 
розрахунку на 1 км2, т

Обсяг викидів у 
розрахунку на 1 особу, кг

2010 395,032 970,6 589,1
2011 358,558 880,9 538,8
2012 354,597 871,2 536,4
2013 351,778 864,3 535,4
2014 327,374 804,4 501,6
2015 327,032 803,5 506,9

Джерело: [9]

Враховуючи вищевикладене та спираю-
чись на Державну екологічну політику України 
на період до 2020 року, передбачено змен-
шення обсягу викидів забруднюючих речо-
вин, зокрема організованими джерелами, на 
25% від базового рівня 2010 року, що є одним 
із ключових завдань у досягненні її стратегіч-
них цілей.

За даними Головного управління ста-
тистики у Дніпропетровській області, за 
2015 рік у загальному обсязі викидів забруд-
нюючих речовин у атмосферу по Дніпропе-
тровській області (723,9 тис. тон) викиди в 
повітря по місту Кривий Ріг становили 45% 
(327,032 тис. тон) [9].

Обсяг викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу міста у 2015 році зменшено на 17% 
порівняно з базовим показником 2010 року 
(табл. 1).

Аналіз табл. 1 показує: щільність вики-
дів забруднюючих речовин в атмосферу 
на 1км2 площі міста в 2015 році становила 
803,5 тон, що на 17% менше, ніж у 2010 році. 
Обсяги викидів у розрахунку на одну особу – 
506,9 кг, що на 14% менше, ніж у 2010 році. 
Така тенденція пояснюється насамперед 
зменшенням обсягів виробництва та погіршен-
ням економічного стану підприємств загалом.

Розглянемо джерела пило-газовиділення 
об’єктами гірничого виробництва в залізоруд-
ному Кривбасі, основним з яких є відвали роз-
кривних порід.

На території міста розташовано 8 діючих 
кар’єрів, в яких проводиться понад 200 масових 
вибухів за рік. Відповідно до вимог ст. 10 Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря» 
підприємства зобов’язані здійснювати органі-
заційно-господарські, технічні та інші заходи 
щодо забезпечення виконання вимог у галузі 
охорони атмосферного повітря, а також вжи-
вати заходів щодо зменшення обсягів забруд-
нюючих речовин.

Неорганізоване пиловиділення відвалами 
розкривних порід у кар’єрах є одним з осно-
вних об’єктів антропогенного навантаження 
на навколишнє середовище. Кількість неор-
ганізованого пиловиділення з поверхні відва-
лів розкривних порід залежить від площі вже 
сформованих відвалів. З цієї поверхні виді-
лення пилу буде відбуватися незалежно від 
обсягів видобутку і виробництва розкривних 
робіт. Результати розрахунків пиловиділення 
з відвалів гірничо-збагачувальних комбіна-
тів Кривбасу та поточного порушення ними 
земель за наявних технологій відвалоутво-
рення наведені в табл. 2 [1, с. 84].

Аналіз даних таблиці показує, що, з огляду 
на параметри функціонування цих відва-
лів, найбільший шкідливий вплив на навко-
лишнє середовище здійснюють відвали 
ПрАТ «ПівнГЗК», що становить 35,75% у 
сукупному викиді цими об’єктами. Це пояс-
нюється великими площами відвалів та обся-
гами відвальних робіт. Найменший шкідливий 
вплив чинять відвали ПрАТ «ІнГЗК» – 16,87%.

Наступним об’єктом шкідливого впливу 
є залізорудні кар’єри. Порушення земель 
кар’єрами залежить від обсягів гірничої маси, 
що вилучаються, і сьогодні площі кар’єрів 
досягли величезних розмірів. Розраховувати 
на ці площі як можливий фактор покращення 
екологічного стану в регіоні немає сенсу, 
оскільки рекультувати ці землі найближчим 
часом не є можливим. Техніко-екологічна 
характеристика кар’рів наведена у табл. 3. 

З табл. 3 видно, що хоча абсолютні зна-
чення викидів пилу з кар’єрів усіх чотирьох 
ГЗК відрізняються на незначну величину, але 
все ж найбільший шкідливий вплив здійсню-
ють кар’єри ПрАТ «ПівнГЗК» – 26,8% загаль-
ного обсягу викидів, а найменший – кар’єр 
ПрАТ «ІнГЗК» (21,64%). Це пояснюється, 
по-перше, обсягами вибухових робіт, по-друге, 
додатковими технологічними процесами 
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Таблиця 2
Основні техніко-екологічні показники відвалів  
гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу

Відвали ГЗКів Площа, га Заскладовано, 
млн. м3

Кількість пилу 
з відвалів, т. т

ПрАТ «ПівдГЗК»
Лівобережний 771,0 311,0

10,220
Правобережний 208,0 73,9
Шимановський 95,0 14,6
Північний 8,0 1,0
Всього 1082,0 400,5

ПрАТ «ЦГЗК»
Упорна призма № 1 302,2 113,7

12,386

Упорна призма № 2 135,0 19,6
Упорна призма № 3 256,0 76,5
Відвал № 6 40,0 6,7
Кар’єр № 2 103,6 5,1
Відвал № 1 68,0 23,7
Відвал № 2 140,0 23,2
Відвал № 3 156,0 29,8
Всього 1200,8 298,3

ПрАТ «ПівнГЗК»
Залізничні 1689,0 986,4 17,062

ПрАТ «ІнГЗК»
Відвал № 1 112,0 55

8,053Відвал № 2 363,0 127,2
Відвал № 3 147,5 66,0
Всього 622,5 248,2

Джерело: [1]

перевантаження гірничої маси на залізничний 
транспорт та концентраційні горизонти. 

Значними джерелами шкідливого діяння 
гірничорудного виробництва на навколишнє 
середовище є також шламосховища та від-
стійники, оскільки вони акумулюють усі від-

ходи збагачення та окускування. Основними 
забруднюючими джерелами є відкриті пляжі, 
греблі та пульпа. Техніко-екологічна харак-
теристика шламосховищ та відстійників гір-
ничо-збагачувальних комбінатів наведена у 
табл. 4. 

Таблиця 3
Основні техніко-екологічні показники залізорудних кар’єрів Кривбасу

Кар’єри ГЗКів Площа, га Викиди пилу з кар’єра, т. т
ПрАТ «ЦГЗК»

№ 1 495,8

33.405
№ 2 146,8
Петровський 152,56
Артемівський 50,68
Всього 845,84
Кар’єр ПрАТ «ПівдГЗК» 533,5 31,111

ПрАТ «ПівнГЗК»
Ганнівський 576,32

33.525Першотравневий 615,44
Всього 1191,76
Кар’єр ПрАТ «ІнГЗК» 530,25 27,075

Джерело: [1]
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Таблиця 4
Основні техніко-екологічні показники шламосховищ та відстійників Кривбасу

ГЗК, шламосховище Площа 
шламосховищ, га

Непокриті водою 
пляжі, га

Пил зі 
шламосховищ, т. т

ПрАТ «Півд ГЗК» 700 366 6,41
ПрАТ «ЦГЗК» 1806,8 720 19,72
ПрАТ «ПівнГЗК» 2036,0 204 3,77
ПрАТ «ІнГЗК» 941,8 165 3,22
Всього 5484,6 1455 33,12

Джерело: [1]

Аналіз даних табл. 4 показує, що най-
більшим джерелом виділення пилу у навко-
лишнє середовище є ПрАТ «ЦГЗК» – 59,54% 
від загального обсягу, а найменшим – ПрАТ 
«ІнГЗК» (9,72%). І цей процес буде відносно 
постійним, оскільки земельні відводи під 
шламосховища здійснюються одноразово на 
довгий строк.

Аналіз вищенаведених результатів дослі-
дження показує, що найбільший шкідливий 
вплив на атмосферне середовище Кривбасу 
чинять кар’єри – 125,116 тис. тон, на другому 
місці за цим показником гірничі відвали – 
47,721 тис. тон, на третьому місці шламосхо-
вища – 33,12 тис. тон. Загальний обсяг шкідли-
вих викидів з усіх зазначених об’єктів гірничого 
виробництва становить 205,957 тис. тон на 
рік. Підводячи підсумки проведеного вище 
аналізу, слід зауважити, що плата за земельні 
ресурси, які задіяні в гірничому виробництві, 
є досить великою. Окрім того, є платежі за 
лімітні та позалімітні викиди пилу та газу в 
атмосферу. Таке значне економічне наванта-
ження на базові підприємства Кривого Рогу 
складно нести, враховуючи їхню соціальну 
функцію у забезпеченні життєдіяльності міста.

Кривий Ріг – велике індустріальне місто, 
яке за кількістю населення й обсягами про-
мислової продукції має важливе значення 
для економіки не тільки Дніпропетровської 
області, але й України. У структурі ГМК дер-
жави Кривий Ріг включає підприємства гірни-
чорудної промисловості та металургії. Питома 
вага підприємств ГМК становить 86% загаль-
ного промислового виробництва у місті.

Важливого значення набувають питання 
визначення ролі та впливу містоутворюючих 
підприємств на економіку, соціальну інфра-
структуру міста, зайнятість населення та меха-
нізм взаємодії з місцевими органами влади. 
Містоутворюючі підприємства – це юридичні 
особи, які здійснюють підприємницьку діяль-
ність у сфері промисловості, кількість праців-
ників яких становить не менше 25% загальної 
кількості працівників на підприємствах міста. 

За такою ознакою Кривий Ріг у більшому сту-
пені підпадає під таке визначення, ніж інші 
міста області. 

Проведений аналіз показує, що кількість 
працюючих у 2016 році тільки на зазна-
чених вище підприємствах (69 276 осіб) 
щодо загальної кількості працівників у місті 
(217968 осіб) становила 32%. Окрім цього, у 
перерахунку на кількість осіб (членів сімей), 
що перебувають на утриманні працюючих на 
базових підприємствах, загальна кількість 
мешканців становить 250 тис. осіб (36% від 
населення міста). 

З огляду на кризові явища в економіці і в 
разі банкрутства містоутворюючих промисло-
вих підприємств це може привести до мікрое-
кономічної нестабільності. На місцевому рівні 
вже відчувається зменшення надходжень до 
місцевого бюджету, заробітної плати, а також 
збільшення прямого і прихованого безробіття. 
Необхідно зазначити, що підприємства ГМК 
належать до «особливо небезпечних», змен-
шення або припинення діяльності яких потре-
бує здійснення дуже витратних спеціальних 
заходів щодо запобігання шкоди життю та 
здоров’ю громадян, майну, спорудам, навко-
лишньому середовищу.

Натепер вже відчувається тенденція до 
погіршення фінансово-економічного стану 
містоутворюючих підприємств. Так, навіть за 
діючими цінами чистий прибуток, одержаний 
ними у 2013 році, зменшився на 44% порів-
няно з найбільш сприятливим 2011 роком. 
А загалом значення чистого прибутку є неста-
більним і залежить від кон’юнктури ринку 
залізорудної сировини. Така тенденція нега-
тивно впливає на забезпечення соціальних 
гарантій не тільки своїх працівників, але й 
мешканців міста загалом, які значною мірою 
визначають споживчий попит і стимулюють 
розвиток малого бізнесу. Тому для підпри-
ємств, які кваліфікуються як містоутворюючі, 
необхідно застосовувати особливий режим 
соціальної відповідальності шляхом підтри-
мання їх платоспроможності, у тому числі і за 
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рахунок надання преференцій у сфері земле-
користування. 

Особливістю діяльності гірничодобув-
них підприємств є відчуження значних площ 
земель та виведення їх з сільськогосподар-
ського обороту, про що йшлося вище. Такі 
площі прив’язані до родовищ корисних копа-
лин та технології їх подальшого перероблення 
і використовуються за генеральним планом 
вже протягом 40–60 років. Об’єкти гірничого 
виробництва техногенного походження не 
підлягають швидкому відновленню і функ-
ціонують до кінця існування підприємства. 
Дослідженнями щодо еколого-економічної 
оцінки діяльності гірничорудних підприємств 
Кривбасу займалися вітчизняні науковці [10], 
де враховувалася вартість поточного пору-
шення земель виробництвом. Так, загальна 
площа земельного відводу гірничодобувних 
підприємств Кривбасу становить близько 
32 000 га, значна частина його знаходиться 
в межах міста. Тільки відвалами гірничо-зба-
гачувальних комбінатів Кривбасу зайнято 
4595 га, кар’єрами – 3102 га, шламосхови-
щами – 5485 га. Окрім цього, щільність вироб-
ничого фонду «брутто» цих підприємств зна-
чно менша за інші об’єкти підприємницької 
діяльності. Значна кількість інфраструктурних 
інженерно-технічних мереж (дороги, елек-
тро-, тепло-, газокомунікації) знаходиться на 
балансі місцевих органів влади, а обслугову-
ються гірничодобувними підприємствами. 

Порівняльна характеристика базової вар-
тості одного кв. м земель населених пунк-
тів України показує на приблизну зіставність 
її навіть із деякими обласними центрами, 

такими як Запоріжжя, Кіровоград, Чернігів, 
Хмельницький тощо. 

Виходячи з вищевикладеного, необхідно 
вказати на доцільність застосування більш 
гнучкого підходу до визначення коефіцієнтів 
диференціації ставки земельного податку з 
урахуванням не тільки географічного місця 
знаходження земельних ділянок і їх функціо-
нального призначення, але й тієї соціально-
економічної ролі, що відіграють містоутво-
рюючі підприємства в забезпеченні сталого 
розвитку регіону.

Висновки з даного дослідження і дальші 
перспективи в цьому напрямі. Було проана-
лізовано стан підприємств ГМК та їх місце в 
економіці України. За результатами проведе-
них досліджень встановлено основні об’єкти 
шкідливого впливу гірничо-збагачувальних 
комбінатів на навколишнє середовище Крив-
басу. Надана кількісна та якісна оцінка цього 
впливу. Показана динаміка та визначені об’єкти 
найбільш шкідливого впливу на довкілля під 
час видобутку та переробки залізорудної сиро-
вини. Показана роль і місце містоутворюючих 
підприємств у здійсненні соціальних функцій 
працюючих та мешканців промислових регіо-
нів. Рекомендовано зменшити надмірні платежі 
за користування земельними ресурсами гірни-
чих підприємств та переспрямувати звільнені 
кошти на збереження та подальший розвиток 
соціальної інфраструктури промислових міст. 
Такі заходи потребують змінення нормативної 
бази обчислення і встановлення коефіцієнтів 
зменшення економічного навантаження на 
містоутворюючі підприємства, що є предметом 
подальших досліджень цього питання.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Теоретичні засади еколого- та ресурсозберігаючих технологій прикінцевої експлуатації залізорудних 

родовищ: [монографія]/ М.І. Ступнік, В.А. Ковальчук, В.В. Буханець, Б.А. Ртіщев. Кривий Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 2013. 228 с.

2. Михайлов О.М. Ресурсозберігаюча та маловідходна технологія: [підручник]/ О.М. Михайлов, А.Г. Тем-
ченко, В.О. Ковалевський. Кривий Ріг: Мінерал, 2003. – 298 с.

3. Амоша О.І. Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробни-
цтва. – Київ: Наукова думка, 2002. 296 с. 

4. Прокопенко В.І. Відтворення земельних ресурсів при відкритій розробці родовищ: економічні проблеми 
і шляхи їх вирішення/ В.І. Прокопенко, О.О. Кириченко // Матер. 5-ї Міжнар. наук. – практ. конф. «Наука і освіта 
2002». Том 14. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. с. 41–42.

5. Саллі В.І. Планування екологічних заходів при здійсненні виробничої діяльності гірничо- збагачуваль-
ними комбінатами [Електронний ресурс]/ В.І. Саллі, І.Є. Лозинський // Економічний вісник Національного гір-
ничого університету. 2007. № 1. С. 60–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2007_1_11.

6. Прокопенко В.І. Напрями моніторингу природного середовища Криворізьких гірничо-збагачу-
вальних комбінатів як об’єктів підвищеного екологічного ризику / В.І. Прокопенко // FORUM OF MINING 
ENGINEERS_ International Scientific And Technical Conference, 2014. Том 1. С. 238–245. URL: http://ir.nmu.org.ua/ 
handle/123456789/149804



460

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

7. Тимошенко Л.В. Еколого-економічні аспекти оцінювання та прогнозування забруднення атмосфер-
ного повітря у промисловому місті / Л.В. Тимошенко // Економічний вісник НГУ. 2016. № 1(53)/ URL: http:// 
ev.nmu.org.ua/docs/2016/1/EV20161_156_168 ua.pdf

8. Аналітична довідка щодо сучасного стану та підсумків роботи підприємств гірничо-металургійного 
комплексу Дніпропетровської області за 2004 рік та І квартал 2005 року. Дніпропетровськ: Дніпропетровська 
обласна рада, 2005. 21 с.

9. Екологічний паспорт міста Кривого Рогу. URL:http://isdc.com.ua/wp_content/uploads/2016/10/ Екологіч-
ний паспорт_ Кривого_Рогу.pdf

10. Эколого-экономическая оценка деятельности горнорудных предприятий Кривбасса и определение 
рационального соотношения их производительности с учетом потребности металлургии в железорудном 
сырье: Отчет о НИР (заключ.)/ НИГРИ; № ГР 0194U24730. Кр. Ріг, 1995. 137 с.

REFERENCES:
1. Stupnik M.I., Kovalchuk V.A., Bukhanets V.V., Rtishchev B.A. (2013) Teoretychni zasady ekoloho- ta 

resursozberihaiuchykh tekhnolohii prykintsevoi ekspluatatsii zalizorudnykh rodovysch [Theoretical foundations of 
ecological and resource-saving technologies for the final exploitation of iron ore deposits]. Kryvyi Rih: Publishing 
Center of KNU

2. Mykhailov O.M, Temchenko A.H, Kovalevskyi V.O. (2003) Resursozberihaiucha ta malovidkhodna tekhnolohiia 
[Resource-saving and low-waste technology]. Kryvyi Rih: Mineral

3. Amosha O. I. Liudyna ta navkolyshnie seredovyshche ekonomichni problemy ekolohichnoi bezpeky vyrobnytstva 
[Human and the environment: economic problems of environmental safety of production]. Kyiv: Scientific Thought

4. Prokopenko V.I., Kyrychenko O.O. (2002) Vidtvorennia zemelnykh resursiv pry vidkrytii rozrobtsi rodovyshch 
ekonomichni problemy i shliakhy yikh vyrishennia [Reproduction of land resources in the open field development: 
economic problems and ways to solve them]. Proceedings of the Nauka I Osvita (Ukraine, Dnipropetrovsk, 2002). 
Dnipropetrovsk: Science and Education, 2002. – p. 41–42.

5. Salli V. I., Lozynskyi I. Ye. (2007) Planuvannia ekolohichnykh zakhodiv pry zdiisnenni vyrobnychoi diialnosti 
hirnycho-zbahachuvalnymy kombinatamy [Planuvannia Ekolohichnykh Zakhodiv Pry Zdiisnenni Vyrobnychoi 
Diialnosti Hirnycho- Zbahachuvalnymy Kombinatamy] Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 
[Economic Bulletin of the National Mining University] (electronic journal), no. 1, pp. 60–68. Available at: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/evngu_2007_1_11. 

6. Prokopenko V. I. (2014) Napriamy monitorynhu pryrodnoho seredovyshcha Kryvorizkykh Hirnycho-
Zbahachuvalnykh Kombinativ yak obiektiv pidvyshchenoho ekolohichnoho ryzyku [Areas of monitoring of the natural 
environment of Krivoy Rog mining and processing plants as objects of high ecological risk] FORUM MIZHNARODNYKH 
INZHENERIV Mizhnarodna Naukovo-Tekhnichna Konferentsiia [FORUM OF MINING ENGINEERS_ International 
Scientific And Technical Conference] (electronic journal), vol. 1, pp. 238–245. Available at: http://ir.nmu.org.ua/
handle/123456789/149804

7. Tymoshenko L.V. (2016) Ekoloho-ekonomichni aspekty otsiniuvannia ta prohnozuvannia zabrudnennia 
atmosfernoho povitria u promyslovomu misti [Ecological-economic aspects of estimation and forecasting 
of atmospheric air pollution in an industrial city] Ekonomichnyi Visnyk NHU [Economic Newsletter of the NMU] 
(electronic journal), vol. 1, no. 53. Available at: http://ev.nmu.org.ua/docs/2016/1/EV20161_156_168 ua.pdf

8. Dnipropetrovska Oblasna Rada (2005) Analitychna dovidka shchodo suchasnoho stanu ta pidsumkiv roboty 
pidpryiemstv hirnycho-metalurhiinoho kompleksu Dnipropetrovskoi Oblasti za 2004 rik ta I kvartal 2005 roku 
[Analytical reference on the current state and results of the enterprises of the mining and metallurgical complex of 
Dnipropetrovsk region for 2004 and the first quarter of 2005], Dnipropetrovsk

9. Kryvorizka Miska Rada (2016) Ekolohichnyi Pasport Mista Kryvoho Rohu [Environmental passport of the 
Kryvyi Rih city], Kryvyi Rih

10. NYHRY (1995) Ekoloho-ekonomycheskaia otsenka deiatelnosty hornorudnykh predpryiatyi Kryvbassa 
y opredelenye ratsyonalnoho sootnoshenyia ykh proyzvodytelnosty s uchetom potrebnosty metallurhyy v 
zhelezorudnom syre otchet o NYR [Ecological and economic evaluation of activity of mining enterprises of Kryvbas 
and determination of rational ratio of their productivity taking into account the need of metallurgy in iron ore raw 
materials: Report on research and development], Kryvyi Rih: NIGRIA



461

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

Д
ЕМ

О
ГР

АФ
ІЯ

, 
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 П

РА
Ц

І, 
СО

Ц
ІА

Л
ЬН

А
 Е

КО
Н

О
М

ІК
А
 І

 П
ОЛ

ІТ
И

КА

© Аксьонова І.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-68

УДК 314.174

Аналіз впливу демографічних чинників  
на сучасні умови функціонування закладів вищої освіти

Аксьонова І.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри статистики 

та економічного прогнозування
Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця

Статтю присвячено дослідженню впливу демографічних чинників на формування контингенту закладів 
вищої освіти (ЗВО). Проведено динамічний аналіз населення України, розглянуто його вікову структуру, ви-
явлено тенденції в чисельності та структурі потенційних та фактичних абітурієнтів ЗВО з урахуванням демо-
графічних чинників. Зроблено висновки щодо необхідності врахування демографічних тенденцій під час фор-
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Статья посвящена исследованию влияния демографических факторов на формирование контингента 
высших учебных заведений. Проведен динамический анализ населения Украины, рассмотрена его возраст-
ная структура, выявлены тенденции в численности и структуре потенциальных и фактических абитуриентов 
вузов с учетом демографических факторов. Сделаны выводы о необходимости учета демографических тен-
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The article is devoted to the study of the influence of demographic factors on the formation of the contingent of 
higher educational institutions. The dynamic analysis of the population of Ukraine is carried out, its age structure is 
considered, tendencies in the number and structure of potential and actual applicants of universities are revealed 
taking into account demographic factors. Conclusions have been made on the need to take into account demo-
graphic trends in the formation of a modern strategy for the development of universities, which is associated with the 
expansion of their level of autonomy.

Keywords: demographic trends, demographic factors, potential entrants, higher education, autonomy, higher 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний тренд розвитку систем 
вищої освіти пов'язаний із розширенням автоно-
мії закладів вищої освіти (ЗВО) згідно з європей-
ськими нормами, у результаті якої кожний ЗВО 
повинен мати свою стратегію розвитку, націлену 
на підвищення його конкурентоспроможності 
на національному та міжнародному рівнях, як 
серед абітурієнтів, так і серед роботодавців. 

У сучасних умовах функціонування закла-
дів вищої освіти в Україні та світі серед чин-
ників, які зумовлюють та визначають ці умови, 
важливими є соціально-демографічні, а саме: 
народжуваність, смертність населення, вікова 
структура, міграційний рух загалом та трудова 
міграція серед молоді зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формування стратегії конкурентоспромож-
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ного розвитку ЗВО на ринку освітніх послуг 
неможливе без урахування різноманітних чин-
ників, які зумовлюють цей розвиток. У сучас-
них умовах важливим чинником, що впливає 
на стан та розвиток вищої освіти, є демо-
графічна ситуація в країні. Питанням впливу 
демографічних процесів на формування кіль-
кості потенційних абітурієнтів закладів вищої 
освіти присвячено праці таких науковців, як: 
О.В. Раєвнєва, І.В. Аксьонова [1], В.С. Поно-
маренко [2], Т.А. Вєтрова [3], І.А. Заярна 
[4], В.Є. Сафонова [5], Ю.Є. Петруня [6], 
А.З. Підгорний, Т.С. Корольова [7], П.Є. Шев-
чук, Г.Ю. Швидка [8] та багатьох інших. У своїх 
дослідженнях вони основну увагу приділяють 
вивченню природного руху та відтворенню 
населення країни, чинникам, що їх зумовлю-
ють, впливу демографічної ситуації на еконо-
міку країни, зокрема на формування контин-
генту ЗВО та молодіжного ринку праці. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте, незважаючи 
на розробленість даних досліджень, питання 
прогнозування потенційної чисельності абіту-
рієнтів в умовах нестабільної демографічної 
ситуації потребують постійного вивчення. Під 
час формування сучасної стратегії розвитку 
університетів необхідно враховувати наслідки 
демографічного розвитку країни, які безпосе-
редньо впливають на майбутню чисельність 
абітурієнтів ЗВО та їхніх випускників, а в май-
бутньому – на формування національного 
ринку праці. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є оцінка та аналіз 
стану й тенденцій демографічного розви-
тку населення країни як основи формування 
чисельності абітурієнтів ЗВО. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Демографічна ситуація країни 
відображає її соціально-економічний стан, 
сформований як минулими, так і поточними 
суспільними процесами, які, своєю чергою, 
супроводжуються складними соціально-еко-
номічними перетвореннями, що негативно 
впливають на демографічну тенденцію. Тобто 
демографічна ситуація змінюється під впли-
вом економічного розвитку і водночас сама 
впливає на економічне зростання. 

Розглянемо основні тенденції та осо-
бливості розвитку демографічних проце-
сів в Україні та їхній вплив на формування 
чисельності потенційних абітурієнтів ЗВО 
(табл. 1) [9].

Як видно з даних табл. 1, чисельність насе-
лення України постійно знижується. З кож-

ним роком зменшення населення набуває 
все більших масштабів, і відбувається це 
переважно за рахунок природного скоро-
чення чисельності населення (починаючи з 
1993 р.). Протягом 1991–2017 рр. природ-
ний приріст населення є від’ємним, що свід-
чить про постійне перевищення чисельності 
померлих над чисельністю народжених. Зни-
ження народжуваності зумовлює зниження 
чисельності майбутніх абітурієнтів через 
17 років. Виявлено, що загальне зменшення 
чисельності населення країни майже на 90% 
пояснюється тільки природним скороченням 
населення. У 2009 р. українців уперше стало 
менше 46 млн. осіб, про що свідчать дані на 
початок 2010 р., – 45,9 млн. осіб. За останні 
три роки (з 1.01.2015 по 1.01.2018) чисель-
ність населення України скоротилася більше 
ніж на 0,5 млн. осіб [9].

Що стосується тривалості життя насе-
лення, то вона дуже низька, і її незначне під-
вищення з 2010 р. свідчить про поглиблення 
процесів старіння населення країни, а не про 
підвищення рівня життя. Старіння нації при-
зводить до того, що нинішнім молодим людям 
у віці 20–30 років значну частину свого життя 
доведеться мати справу з постійно зростаю-
чими податками, пов'язаними із соціальним 
забезпеченням та пенсійними відрахуван-
нями, а це, своєю чергою, підвищує рівень 
як освітньої, так і трудової міграції, коли 
молодь їде за кордон навчатися й працю-
вати одночасно, отримуючи при цьому більш 
високу заробітну плату та рівень життя відпо-
відно. Зменшенню чисельності таких мігран-
тів через надання можливості одночасного 
навчання й працевлаштування в Україні може 
сприяти розширення автономності ЗВО в час-
тині академічного, фінансового, кадрового та 
організаційного складників, коли ЗВО буде 
мати більше прав у вирішенні питань щодо 
організації навчання (у тому числі дуаль-
ного), мобільності студентів і викладачів (як 
освітньої, так і трудової), фінансування даних 
заходів, організації співробітництва з робото-
давцями (у сфері державно-приватного парт-
нерства) та гарантованого працевлаштування 
своїх випускників тощо.

Сучасна структура населення кра-
їни – результат розміру та спрямованості дії 
складників відтворення населення протягом 
значного періоду життя суспільства, тому 
демографічний склад населення та вплив 
структурних зрушень у ньому на формування 
як освітнього, так і трудового потенціалу кра-
їни потребують усебічного дослідження.
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Таблиця 1
Динаміка основних демографічних показників в Україні

Рік
Чисельність 

наявного населення 
на початок року, 

тис. осіб

Природний 
приріст (різниця 

між народженими 
та померлими), 

тис. осіб

Міграційний 
приріст (різниця 
між прибулими 
та вибулими), 

тис. осіб

Середня 
тривалість життя 
населення обох 

статей, років

1990 51838,5 27,6 78,3 70,42
1991 51944,4 -39,1 151,3 69,56
1992 52056,6 -100,3 287,8 68,97
1993 52244,1 -184,2 54,5 68,29
1994 52114,4 -243,1 -142,9 67,66
1995 51728,4 -299,7 -131,6 66,79
1996 51297,1 -309,5 -169,2 67,08
1997 50818,4 -311,6 -136,0 67,66
1998 50370,8 -300,7 -152,0 68,50
1999 49918,1 -350,0 -138,3 68,07
2000 49429,8 -373,0 -133,6 67,72
2001 48923,2 -369,5 -152,2 67,89
2002 48457,1 -364,2 -33,8 68,32
2003 48003,5 -356,8 -24,2 68,24
2004 47622,4 -334,0 -7,6 68,22
2005 47280,8 -355,9 4,6 67,96
2006 46929,5 -297,7 14,2 68,10
2007 46646,0 -290,2 16,8 68,25
2008 46372,7 -243,9 14,9 68,27
2009 46143,7 -194,2 13,4 69,29
2010 45962,9 -200,5 16,1 70,44
2011 45778,5 -162,0 17,1 71,02
2012 45633,6 -142,4 61,8 71,15
2013 45553,0 -158,7 31,9 71,37
2014 45426,2 -166,4** 22,6** 71,37***

2015 42929,3* -183,0** 14,2** 71,38***

2016 42760,5* -186,6** 10,6** 71,68***

2017 42584,5* -210,1** 12,0** -
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя.
**Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції.
***Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та 
даних по Донецькій і Луганській областях.

Особливості природного руху населення 
призвели до погіршення вікової структури насе-
лення країни, про що свідчать дані табл. 2 [9].

Як видно з даних табл. 2, характерною 
рисою періоду 1990–2017 рр. є поглиблення 
процесу старіння населення, який визнача-
ється підвищенням частки осіб віком 60 років 
і вище у загальній чисельності населення. Як 
бачимо, за 27 років вона зросла на 4,2%. Слід 
також відзначити, що, незважаючи на збіль-
шення кількості дітей унаслідок підвищення 
народжуваності, число молоді у віці від 0 до 

17 років продовжувало знижуватися з 1990 по 
2013 р. унаслідок структурних чинників і лише 
в 2014 р. почало зростати, але на невели-
кий відсоток (на 0,1% щорічно). При цьому 
бачимо, що частка осіб у віці 16–59 років 
підвищилася майже на 3%, що відбулося за 
рахунок входження у цю вікову групу наро-
джених у 80-ті роки минулого століття.

Для проведення подальшого аналізу тен-
денцій демографічного розвитку та їхнього 
впливу на формування потенційного контин-
генту ЗВО розглянемо вікову структуру насе-
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Таблиця 2
Динаміка вікової структури населення України, %

На початок року Вікові групи населення
0-17 років 16-59 років 60 років і старше

1990 25,7 58,4 18,2
2002 21,3 60,2 21,3
2013 17,5 62,8 21,3
2014 17,6 62,5 21,5
2015* 17,7 61,9 21,7
2016* 17,8 61,5 22,0
2017* 17,9 61,0 22,4

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя.

Таблиця 3
Динаміка розподілу постійного населення України за віковими групами

На початок 
року

Вікова група, тис. осіб
0-14 15-24 25-44 45-64 65 і старше

2002 7949,9 7381,2 13851,5 12079,8 6978,6
2003 7569,5 7457,8 13726,8 11875,5 7193,4
2004 7246,3 7478,6 13590,9 11757,0 7369,3
2005 6989,8 7455,7 13460,6 11687,2 7507,2
2006 6764,7 7366,7 13342,8 11707,8 7567,1
2007 6606,4 7266,8 13249,5 11739,9 7603,1
2008 6501,1 7103,1 13206,6 11874,8 7506,7
2009 6476,2 6829,9 13255,5 12084,4 7317,4
2010 6483,6 6541,1 13351,0 12238,0 7168,8
2011 6496,0 6252,4 13465,9 12418,6 6965,2
2012 6531,5 5923,9 13603,9 12465,4 6928,5
2013 6620,6 5637,3 13729,2 12480,2 6905,3
2014 6710,7 5336,3 13817,8 12452,0 6928,8
2015* 6449,2 4814,3 13152,6 11100,3 6675,8
2016* 6494,3 4563,9 13132,0 11631,4 6768,9
2017* 6535,5 4333,1 13080,2 11598,6 6867,5

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя.

лення України за період з дати останнього 
перепису населення донині (табл. 3) [9].

Динаміка наведених у табл. 3 даних щодо 
розподілу населення України за окремими 
віковими групами показує, як змінюється 
чисельність молоді, яка буде вступати до 
ЗВО, чисельність трудових ресурсів країни та 
які тенденції притаманні формуванню ринку 
освітніх послуг і праці загалом. Як видно з 
табл. 3, спад народжуваності у 90-ті роки 
зумовив зниження чисельності населення у 
працездатному віці вікової групи 15–24 років, 
яка також є й групою осіб, що можуть висту-
пати потенційними абітурієнтами ЗВО як ден-
ної, так і заочної форм навчання. Водночас 
підвищується частка осіб старше працездат-
ного віку, а її незначне зниження починаючи 
з 2011 р. пояснюється підвищенням чисель-

ності дітей у віці 0–14 років у загальній чисель-
ності населення країни.

У цілому спостерігається демографічне ста-
ріння населення країни, що відображається 
на співвідношенні працездатних вікових груп: 
у структурі населення працездатного віку з 
2010 р. підвищується частка осіб у віці старше 
45 років (невелике зниження чисельності даної 
вікової групи у 2015–2017 рр. пов’язане з тим, 
що розрахунки проводяться без урахування 
тимчасово окупованої території АР Крим і м. 
Севастополя). Тобто поглиблюється процес 
старіння населення як «знизу», так і «зверху», 
що негативно впливає на показник кількості 
потенційних абітурієнтів ЗВО й економічно 
активного населення загалом. 

Водночас бачимо, що до 2014 р. відбува-
лося підвищення чисельності населення у 
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віці 25–44 років, яке становить основну час-
тину потенційного економічно активного насе-
лення країни. За останні три роки у зв’язку із 
соціально-економічною та політичною ситу-
ацією в країні чисельність осіб даної вікової 
категорії почала знижуватися. Це можна пояс-
нити як неврахуванням осіб з АР Крим та м. 
Севастополя, так і еміграцією осіб даної віко-
вої категорії за кордон у пошуках роботи та 
місця проживання. А в сучасних умовах фор-
мування національного ринку праці з ураху-
ванням потреб роботодавців, саме ця вікова 
група населення потребує підвищеної уваги 
щодо її адаптації та перекваліфікації до умов 
та вимог вітчизняного ринку, саме на осіб цієї 
вікової групи націлена стратегічна мета осві-
тянського ринку.

Виявлені особливості розвитку демогра-
фічної ситуації змінюють вікову структуру 
населення. Аналіз даних Державної служби 
статистики України [9] показав, що, незважа-
ючи на збільшення кількості дітей унаслідок 
підвищення народжуваності, число дітей у віці 
від 0 до 14 років продовжує знижуватися вна-
слідок структурних чинників, і у цілому частка 
дітей на 1.01.2017 порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. скоротилася майже на 3%, а 
зниження частки дітей у майбутньому вплине 
на кількість потенційних абітурієнтів ЗВО.

Розглянемо тенденції у відтворенні насе-
лення країни. Як було виявлено, демогра-
фічна динаміка населення сьогодні зумовлена 
природним приростом населення. В Україні 
динаміка як народжуваності, так і смертності 
характеризується періодами спаду та під-
йому, що підтверджується даними [9] (рис. 1). 

Як видно з рис. 1, рівень народжуваності 
в Україні поступово почав скорочуватися 
починаючи з 1990 до 2001 р. Потім спо-

стерігається його незначне підвищення до 
2009 р., у якому рівень народжуваності знову 
досягнув значення 1992–1993 років (11,1%). 
За 2014–2016 рр. маємо стабільний рівень 
народжуваності на рівні 10–11%. Згідно з між-
народною оцінною шкалою демографічних 
показників [10], рівень народжуваності в Укра-
їні можна оцінити як дуже низький (від 10% до 
12%). За останні 27 років загальний коефіці-
єнт народжуваності перевищив граничне зна-
чення 12% лише у 1990 р., але й такий рівень 
народжуваності, згідно зі шкалою, є низьким. 
До середнього рівня народжуваності його 
необхідно підвищити на 5%.

Що стосується смертності населення, то 
вона також має тенденцію до підвищення з 
12,1% (середній рівень смертності) у 1990 р. 
до 16,6% (високий рівень смертності) у 2005 р. 
Починаючи з 2005 р. смертність почала зни-
жуватися, але дуже повільними темпами і 
в 2012 р. досягла 14,5%, що характеризує 
середній рівень даного показника. Починаючи 
з 2013 р. смертність почала зростати.

Якщо порівняти базисні темпи зміни смерт-
ності та народжуваності, то можна зробити 
висновок, що темп росту смертності насе-
лення країни перевищував темп росту наро-
джуваності з 2000 по 2005 р. майже в два рази. 
З 2006 р. коефіцієнт випередження смерт-
ності над народжуваністю дещо знизився, але 
ненабагато (перевищення все одно сягає від 
34% до 42% за останні п’ять років).

Для проведення подальшого аналізу тен-
денцій демографічного розвитку та їхнього 
впливу на формування сукупності потенцій-
них абітурієнтів ЗВО розглянемо динаміку 
чисельності осіб у віці 17 років залежно від 
демографічних чинників (народжуваність, 
смертність, міграція) [9] (табл. 4). 

Рис. 1. Динаміка та порівняння інтенсивності зміни загальних 
коефіцієнтів народжуваності та смертності населення України
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Таблиця 4
Динаміка чисельності потенційних та фактичних абітурієнтів ЗВО  

з урахуванням демографічних чинників

Рік
Чисельність 
народжених, 

тис. осіб

Прогнозна 
чисельність 

17-річних осіб 
(потенційних 
абітурієнтів), 

отримана на основі 
пересування віку на 

17 років, тис осіб

Фактична чисельність 
17-річних осіб 
(потенційних 

абітурієнтів) з 
урахуванням 

демографічних 
чинників (смертність, 

міграція), тис. осіб

Зміна чисельності 
потенційних 

абітурієнтів ЗВО 
за рахунок впливу 

демографічних 
чинників, тис. осіб 

(+, -)

1 2 3 4 5
1990 657,2 - 732,6 -
1991 630,8 - 727,4 -
1992 596,8 - 733,6 -
1993 557,5 - 738,6 -
1994 521,6 - 701,1 -
1995 492,9 - 711,9 -
1996 467,2 - 710,6 -
1997 442,6 - 737,3 -
1998 419,2 - 717,4 -
1999 389,2 - 738,1 -
2000 385,1 - 805,4 -
2001 376,5 - 792,6 -
2002 390,7 - 770,3 -
2003 408,6 - 791,6 -
2004 427,3 - 745,1 -
2005 426,1 - 719 -
2006 460,4 - 674,6 -
2007 472,7 657,2 643,3 -13,9
2008 510,6 630,8 611,5 -19,3
2009 512,5 596,8 569,8 -27,0
2010 497,7 557,5 528,7 -28,8
2011 502,6 521,6 498,9 -22,7
2012 520,7 492,9 481 -11,9
2013 503,7 467,2 462,7 -4,5
2014 465,9 442,6 408,1 -34,5
2015 411,8 419,2 390,9 -28,3
2016 397,0 389,2 366,7 -22,5
2017 363,9 385,1 366,3 -18,8

У дослідженні вибрано вікову категорію 
17 років, оскільки особи у цьому віці займа-
ють найбільшу питому вагу у чисельності тих, 
хто вступає до ЗВО після закінчення загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Поряд із 
17-річними мають право вступу й особи інших 
вікових категорій, але масовий потік абітурі-
єнтів спостерігається саме у перший рік після 
закінчення школи. 

Як видно з табл. 4, фактична чисельність 
17-річних осіб менша, ніж прогнозна чисель-
ність, отримана шляхом пересування наро-

джених із лагом у 17 років, що зумовлено 
впливом смертності населення й міграційних 
процесів. Отже, маємо, що тільки за раху-
нок демографічних чинників кожен рік у ЗВО 
не вступають від 4,5 до 34,5 тис. осіб. Ана-
ліз динаміки впливу даних чинників протягом 
2007–2017 рр. показав, що має місце тенден-
ція щодо скорочення можливої чисельності 
потенційних абітурієнтів, яка значно посили-
лася починаючи з 2014 р. Це пояснюється тим, 
що потенційні абітурієнти, які вступали у ЗВО 
в 2014–2017 рр., народилися у 1997–2000 рр., 
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коли спостерігалася найнижча народжува-
ність населення в країні. Крім того, у зв’язку із 
соціально-економічною та політичною ситуа-
цією, яка склалася в країні наприкінці 2013 р., 
на чисельність можливих абітурієнтів значно 
вплинули міграційні процеси, які стосуються 
як трудової, так і освітньої міграції.

Проведемо динамічний аналіз часток потен-
ційних та фактичних абітурієнтів, учнів, що 
закінчили школу, та осіб, вступивших до ЗВО, 
у загальній чисельності населення (табл. 5) [9]. 

Як видно з табл. 5, із 2007 по 2017 р. спо-
стерігається зниження частки потенційних 
абітурієнтів ЗВО у загальній чисельності 
населення, у ці роки спостерігається також і 
зниження частки вступивших до ЗВО, що ще 
раз підтверджує гіпотезу стосовно того, що 
найбільшу питому вагу в чисельності абітурі-
єнтів займають саме особи у віці 17 років, а 
також наявність зв’язку між демографічними 
змінами в чисельності та структурі населення 
та формуванням у майбутньому контингенту 
осіб, що будуть навчатися у ЗВО.

Дані табл. 5 указують на те, що частки фак-
тично проживаючих 17-річних осіб у чисель-
ності постійного населення менше частки 
потенційних абітурієнтів (народжених 17 років 
тому), що також свідчить про вплив демогра-
фічних процесів (смертності, міграції) на зни-
ження числа осіб, які формують сукупність 
абітурієнтів ЗВО в сучасних умовах.

Порівняння інтенсивності зміни чисель-
ності вступивших до ЗВО та чисельності 
потенційних абітурієнтів (тобто тих, хто наро-

дився 17 років тому) у вигляді розрахованих 
коефіцієнтів випередження (відставання) 
темпів зміни чисельності поступивших до ЗВО 
від темпів зміни чисельності 17-річних осіб 
(потенційних абітурієнтів) наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Інтенсивність зміни та співвідношення 
показників потенційних та фактичних 

абітурієнтів ЗВО

Як видно з рис. 2, майже за всіма роками 
за період із 2007 по 2017 р. зниження чисель-
ності потенційних абітурієнтів відбувається 
більш швидкими темпами порівняно зі зни-
женням числа вступивших до ЗВО (коефіці-
єнти відставання менше 1). Отже, негативна 
тенденція щодо швидкого зменшення чисель-
ності абітурієнтів ЗВО пояснюється впливом 
низької народжуваності, а не зниженням при-
вабливості вищої освіти. Зростаючий інтерес 
до вищої освіти підтверджує також і переви-
щення питомої ваги вступивших до ЗВО у 
загальній чисельності населення над пито-

Таблиця 5
Динаміка частки потенційних та фактичних абітурієнтів ЗВО  

у чисельності постійного населення країни

Роки

Частка потенційних 
абітурієнтів 

(народжені з лагом 
17 років) у загальній 

чисельності 
населення, %

Частка фактично 
проживаючих 

17-річних у 
загальній 

чисельності 
населення, %

Частка учнів, що 
закінчили школу 

(11-12 класи) 
в загальній 
чисельності 

населення, %

Частка 
вступивших у 

ЗВО у загальній 
чисельності 
населення, 

тис. осіб
2007 1,41 1,38 1,04 1,09
2008 1,37 1,32 1,01 1,06
2009 1,30 1,24 0,93 0,93
2010 1,22 1,15 0,85 0,81
2011 1,14 1,09 0,80 0,86
2012 1,08 1,06 0,47 0,69
2013 1,03 1,02 0,73 0,75
2014 0,98 0,90 0,67 0,77
2015 0,98 0,91 0,58 0,68
2016 0,91 0,86 0,54 0,61
2017 0,91 0,86 0,50 0,60



468

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

мою вагою учнів, що закінчили загальноос-
вітні заклади (рис. 2).

Усі проведені вище розрахунки дають 
змогу зробити загальний висновок, що демо-
графічна ситуація в Україні створює реальну 
загрозу формуванню контингенту абітурієнтів 
ЗВО за рахунок негативних змін у народжу-
ваності та відтворенні населення, трансфор-
мації вікової структури населення, зокрема 
зростання питомої ваги осіб старших вікових 
груп. Усе це ще раз підтверджує актуальність 
проведення дослідження впливу демографіч-
них чинників на чисельність абітурієнтів ЗВО 
(а саме чисельність 17-річних, як було зазна-
чено вище).

Висновки з цього дослідження. Прове-
дений аналіз показав, що об'єктивними чин-

никами, які впливають на формування кон-
тингенту ЗВО і зумовлюють конкуренцію між 
університетами як у національному, так і в 
міжнародному освітянському просторі, висту-
пають тенденції розвитку демографічних про-
цесів у країні. Для забезпечення конкуренто-
спроможного положення університету як на 
національному, так і на міжнародному ринках 
освітніх послуг необхідно змінювати умови 
функціонування й розробляти стратегії розви-
тку ЗВО з урахуванням тенденцій демографіч-
них змін у чисельності та структурі населення. 

Перспектива подальших досліджень у 
цьому напрямі пов’язана з аналізом впливу 
в умовах демографічної кризи міграційних 
процесів серед молоді на формування ринку 
освітніх послуг та ринку праці в Україні. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Статья посвящена исследованию состояния системы организации и оплаты труда на отечественных пред-
приятиях. Предложено собственное видение определения термина «организация труда на предприятии», а 
также перечень основных задач подсистемы организации труда на предприятии. Определены основные про-
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Babych D.V., Denyshchenko Yu.V. ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ORGANIZATION AND REMUNERATION 
OF LABOR AT DOMESTIC ENTERPRISES

The article is devoted to the study of the state of the organization of the organization and remuneration of labor 
at domestic enterprises. Proposed own vision of the definition of “organization of work in the enterprise” and a list of 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У теорії менеджменту існує думка 
про те, що головним показником ефектив-
ності функціонування будь-якого підприєм-
ства є досягнення стійкої тенденції до зрос-
тання продуктивності праці його працівників. 
Можна погоджуватися чи сперечатися щодо 
виняткового характеру такого показника, як 
продуктивність праці, однак, безумовно, необ-
хідно відзначити, що цей показник є вкрай 
важливим, а поліпшення його рівня на підпри-
ємстві багато в чому залежить від правиль-
ної організації праці, у тому числі й системи 
оплати праці. 

Звичайно, зростання заробітної плати чи 
поліпшення умов праці не гарантує швидкого 
результату, проте нехтування таким резервом 

зростання продуктивності праці однозначно 
матиме для підприємства негативні резуль-
тати, тому питання покращення організації 
праці, у тому числі й системи оплати праці, в 
умовах щонайменше наближених до ринко-
вих були й завжди будуть актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання, пов’язані з раціоналізацією 
організації праці, є не новими й турбують уче-
них щонайменше з кінця ХІХ ст., коли Ф. Тей-
лор започаткував дослідження з наукової 
організації праці. У подальшому різні аспекти 
цього питання знайшли відображення у пра-
цях таких зарубіжних і вітчизняних учених, 
як: А. Богданов, Д. Богиня, В. Білоконенко, 
Н. Вітке, А. Гастєв, Б. Генкін, Ф. Гілберт, 
O. Грішнова, Ф. Дунаєвський, О. Єрманський, 
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Таблиця 1
Підходи до трактування сутності терміну «організація праці»

Автор Трактування сутності терміну 
«організація праці»

Ключові 
характеристики

Е. Арон [1] …сукупність заходів, спрямована на раціональне 
поєднання праці працівників із засобами виробни-
цтва для досягнення високої продуктивності праці і 
збереження здоров'я та працездатності працюючих 

поєднання праці пра-
цівників із засобами 

виробництва

В. Гриньова [2] …система здійснення трудового процесу, що визна-
чає порядок і умови поєднання та здійснення скла-
дових його часткових трудових процесів, взаємодії 
виконавців і їхніх груп із засобами праці й один з 
одним для досягнення поставленої предметної 
мети спільної діяльності і забезпечення заданого 
соціально-економічного ефекту. 

система здійснення 
трудового процесу

O. Грішнова [3] …стан системи, що складається з конкретних 
взаємопов'язаних елементів і відповідає цілям 
виробництва; 
…систематична діяльність людей щодо впрова-
дження нововведень в існуючу організацію праці 
для узгодження її з досягнутим рівнем розвитку 
науки, техніки і технології

стан системи

діяльність людей 
щодо впровадження 

нововведень

В. Данюк [4] …процес економічно й соціально обґрунтованого 
поєднання в оптимальних пропорціях робочої сили, 
знарядь і предметів праці та створення умов для їх 
ефективного використання і досягнення мети вироб-
ництва

поєднання …робочої 
сили, знарядь і предме-
тів праці та створення 
умов для їх ефектив-

ного використання
Т. Золотарьова 
[5]

…впорядкована система взаємодії працівників із 
засобами виробництва та один з одним в єдиному 
виробничому процесі 

взаємодії працівників із 
засобами виробництва

О. Чигринов [6] …спосіб поєднання безпосередніх виробників із 
засобами виробництва з метою створення сприят-
ливих умов для одержання високих кінцевих соці-
ально-економічних результатів 

поєднання безпосе-
редніх виробників  

із засобами  
виробництва

Л. Фільштейн 
[7]

…складний технічний, технологічний, організаційний, 
соціальний процес. Від нього залежить стан органі-
зації виробництва, його кінцеві результати, ефектив-
ність і задоволення працівників своєю працею 

складний технічний, 
технологічний, органі-
заційний, соціальний 

процес

Г. Емерсон, О. Іванісов, В. Іноземцев, П. Кер-
женцев, А. Колот, А. Маршалл, Р. Робб, Е. Роз-
мирович, І. Разумов, А. Степанов, Л. Філь-
штейн, Г. Форд та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак у сучасних умо-
вах, коли кон’юнктура світового й вітчизня-
ного ринків невпинно змінюється, що змушує 
нас по-новому подивитися на різні економічні 
проблеми, проблема організації праці, у тому 
числі й удосконалення систем оплати праці, 
набуває нових акцентів. Особливо актуаль-
ним є дослідження не тільки сучасного стану 
вирішення цієї проблеми в нашій країні, а й 
узагальнення наявних проблем та можливих 
шляхів їх вирішення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виявлення 
наявних проблем, пов'язаних зі станом орга-

нізації й оплати праці на підприємствах Укра-
їни, та обґрунтування напрямів її поліпшення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досліджуючи проблему вдоскона-
лення систем організації праці, ми переду-
сім зіштовхуємося з проблемою відсутності 
єдності навіть у трактуванні самого терміну 
«організація праці». Сьогодні існує безліч 
визначень цього поняття (табл. 1). 

Як бачимо з наведеної в табл. 1 інформа-
ції, організація праці сприймається по-різному. 
Для одних це стан систем, для інших – про-
цес чи діяльність. Одні автори ставлять чітку 
мету досягнення високого рівня організації 
праці (наприклад, як це відзначає Е. Арон, 
зростання продуктивність праці чи, як відзна-
чає Л. Фільштейн, задоволення працівників 
своєю працею), інші – якісь умовні деклара-
тивні цілі. Проте найчастіше організація праці 
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на підприємстві розглядається як процес (спо-
сіб, система заходів) поєднання працівни-
ків із засобами виробництва для досягнення 
поставлених перед підприємством цілей. 
Проте, на нашу думку, таке визначення не дає 
нам повного бажаного розуміння тих важелів 
впливу, на які призначена здійснювати тиск 
дана система для реалізації вищезазначених 
запланованих цілей. І якщо із суб’єктом (яким 
є всі задіяні в процесі діяльності працівники 
підприємства) та об’єктом впливу (якими най-
частіше визначаються засоби виробництва) 
більш-менш ясно, то з предметом дослідження 
досліджуваного явища не все так зрозуміло.

Своєю чергою, предмет дослідження орга-
нізації праці найкраще стає зрозумілим після 
дослідження тих завдань (цілей), які переслі-
дує цей процес (рис. 1). 

Як видно з представленої схеми, на нашу 
думку, головними завданнями організації 
праці на підприємстві є забезпечення органі-

заційно-виробничої діяльності підприємства 
кадрами відповідної кваліфікації та створення 
належних умов до саморозвитку та плідної 
діяльності відповідних кадрів. 

Спільними для цих двох головних завдань 
є такі підзавдання, як визначення мети й 
результатів праці, забезпечення ефективної 
організації оплати праці як найголовнішої 
вимоги працівників у сучасних українських 
реаліях та забезпечення найвищої продук-
тивності праці знову ж таки як оцінки ефектив-
ності праці цих же працівників. 

З урахуванням наведених вище визна-
чень терміну «організація праці» та власного 
бачення завдань даного терміну під органі-
зацією праці на підприємстві ми пропонуємо 
розуміти процес забезпечення підприємства 
кадрами необхідної кваліфікації, створення їм 
належних умов праці та саморозвитку, у тому 
числі й за рахунок науково обґрунтованого 
забезпечення їх засобами виробництва, для 

Основні задачі підсистеми організації праці на підприємстві 

Планування персоналу 

Навчання персоналу

Горизонтальне та вертикальне 
просування персоналу

Профорієнтація й адаптація 
персоналу

Підготовка керівних кадрів

Визначення заробітної плати та мотивація праці

Оцінка трудової діяльності

Набір персоналу

Проектування та раціоналізація 
трудових процесів 

Нормування праці 

Організація й обслуговування 
робочих місць

Поділ і кооперування праці 

Створення сприятливих умов 
праці 

Визначення мети і результатів праці 

Забезпечення персоналом Створення умов праці 

 
Рис. 1. Основні завдання підсистеми організації праці на підприємстві
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Таблиця 2
Динаміка окремих показників ефективності організації праці,  
у тому числі заробітної плати в Україні за 2010–2017 рр. [8; 9]

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Середньомісячна заробітна плата, грн. 2239 2633 3025 32341 3476 41951 50701 7104
 у % до попереднього року 117,5 117,6 114,9 106,9 107,5 120,7 120,9 140,1
у % до прожиткового мінімуму 242,8 262,3 266,8 265,5 285,4 304,4 316,9 403,2
у % до мінімальної заробітної плати 242,8 262,3 266,8 265,5 285,4 304,4 316,9 222,0
Середньомісячна заробітна плата, 
дол. США 281,2 329,5 378,5 404,6 220,4 175,6 198,1 253,1

 у % до попереднього року 117,8 117,2 114,8 106,9 54,5 79,7 112,8 127,8
Індекс номінальної заробітної плати 
(до попереднього року), % 120,0 117,6 114,9 107,91 105,9 120,51 123,81 137,1

Індекс реальної заробітної плати, % 110,2 108,7 114,4 108,41 93,5 79,81 108,81 119,1
Прожитковий мінімум  
для працездатних, грн. 2 922 1004 1134 1218 1218 1378 1600 1762

Мінімальна заробітна плата, грн.2 922 1004 1134 1218 1218 1378 1600 3200
ВВП, млрд. грн. 1079,3 1300,0 1404,7 1465,2 1586,9 1988,5 2385,4 821,31

Зайняте населення, тис. осіб 1 18551 18590 18835 19002 17395 15801 15676 15543
Продуктивність праці (ВВП на особу 
зайнятого населення), млн. грн./особу 
зайнятого населення 

0,058 0,070 0,075 0,077 0,091 0,126 0,152 0,053

 у % до попереднього року 117,8 120,2 106,6 103,4 118,3 137,9 120,9 х
Оплата праці найманих працівників, 
млрд. грн. 518,2 164,31 179,21 730,7 734,9 777,6 873,8 296,81

Частка заробітної плати в ВВП, % 48,0 х х 49,9 46,3 39,1 36,6 36,1
1 Дані за січень-листопад. 
2 Станом на 31 грудня відповідного року.
3 Дані станом на жовтень відповідного року. 
Х – показник недоцільно розраховувати внаслідок неспівпадіння дат вихідних даних.

забезпечення стійкого перевищення темпів 
зростання продуктивності праці, поліпшення 
фінансових результатів та забезпечення дов-
готривалого розвитку підприємства.

Таким чином, одним з основних показників 
ефективності функціонування системи орга-
нізації праці на підприємстві, на нашу думку, 
є перевищення темпів зростання продуктив-
ності праці над темпами зростання вартості її 
оплати, передусім реальної заробітної плати 
працівників.

У зв’язку із цим здійснимо комплексну 
оцінку рівня, динаміки тенденцій та проблем 
оплати праці в Україні (табл. 2) за період із 
2010 по 2017 р.

На основі аналізу основних показників орга-
нізації й оплати праці на макрорівні виявлено 
найбільш загальні тенденції та проблеми в 
системі організації й передусім оплати праці. 

Так, упродовж 2010–2017 рр. динамічно 
зростали номінальна заробітна та прожитко-
вий мінімум доходів для працездатних грома-
дян. Оцінюючи динаміку відповідних показ-
ників за вищевказаний семирічний період, 

необхідно відзначити, що розмір мінімальної 
заробітної плати зріс у 1,9 рази, а прожитко-
вого мінімуму – у 3,4 рази. При цьому тільки 
у 2017 р. розмір прожиткового мінімуму дохо-
дів працездатних осіб перевищив розмір міні-
мальної заробітної плати, що в теорії мало б 
забезпечити працівникам не тільки фізичне 
існування, а й більш-менш повноцінне життя. 

Однак їхні фактичні розміри не відпо-
відають реаліям сьогодення в Україні й не 
забезпечують виконання достатніх соціаль-
них стандартів. Натомість зростання розміру 
мінімальної заробітної плати створило нову 
проблему. За умови незмінності загального 
розміру асигнувань на оплату праці зрос-
тання розміру мінімальної заробітної плати 
призвело до зменшення виплат надбавок і 
доплат висококваліфікованим працівникам, 
що створило прецедент до дестимулювання 
підвищення ефективності праці таких пра-
цівників й не забезпечило масового виходу з 
«тіні» виплат зарплати по країні. 

Відповідно, маємо ситуацію, за якої ніве-
люється відмінність в оплаті праці високо- й 



474

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

низькокваліфікованої праці. Така ситуація у 
країні вже мала місце в 90-х роках минулого 
століття, що призвело до масового відтоку 
кваліфікованих працівників за межі нашої 
країни. 

Натомість динаміка реальної заробітної 
плати не мала такого усталеного тренду до 
зростання. Так, у 2014–2015 рр. індекс реаль-
ної заробітної плати суттєво знизився, що 
свідчить про наявність прихованих проблем у 
сфері оплати праці.

Однак відстежити реальний стан, динаміку 
та причини зміни реальної заробітної плати 
в Україні, спираючись на офіційні джерела, 
досить складно. На відміну від органів статис-
тики сусідніх країн, таких як, наприклад, Феде-
ральна служба державної статистики РФ [10] 
чи Національний статистичний комітет Рес-
публіки Білорусь [11], де на офіційних сайтах 
відповідних відомств можна знайти не тільки 
інформацію про абсолютний розмір реальної 
заробітної плати (а не як у нас – тільки індекси 
реальної заробітної плати) чи її диференціа-
цію за сферою діяльності, категоріями персо-
налу й родом їхніх занять, на сайті вітчизня-
ної Державної служби статистики України ця 
інформація відсутня. 

На нашу ж думку, яку можна підтвердити 
публікаціями як у наукових журналах [12; 13], 
так і в ЗМІ [14; 15], проте важко підтвердити 
офіційною статистичною інформацією, пред-
ставленою Державною службою статистики 
України, головною проблемою є не тільки 
й не стільки зниження реальної заробітної 
плати, як значне диференціювання її розміру 
залежно від сфери діяльності та посади кон-
кретних працівників. У нашій країні розриви 
в обсягах заробітної плати сягають сотні й 
навіть тисячі разів, тоді як у цивілізованому 
світі не більше десятків разів. До того ж, оці-
нюючи динаміку еквівалента реальної заро-
бітної плати, яким, на нашу думку, може бути 
доларовий еквівалент номінальної заро-
бітної плати, без проблем можна помітити 
погіршення ситуації зі станом оплати праці в 
країні. На відміну від розміру та індексів номі-
нальної заробітної плати сучасний рівень 
заробітної плати, виражений у доларах США 
за офіційним курсом НБУ, сягає 90% від його 
рівня у 2010 р. та лише 62% – від розміру 
зарплати у 2013 р. 

Оцінюючи стан оплати праці найманих 
працівників, необхідно відзначити, що частка 
витрат на відповідні цілі в структурі ВВП Укра-
їни стабільно залишається низькою: у лис-
топаді 2017 р. цей показник становив 36,1%, 

тоді як ще в 2010 р. цей показник сягав 48%, 
що, однак, нижче рівня відповідних показників 
розвинених країн. З одного боку, це є конку-
рентною перевагою з огляду на можливість 
установлення більш низьких цін на вітчиз-
няну продукцію, а з іншого – проблемою нена-
лежної оплати праці, що, своєю чергою, нео-
дмінно призведе до «відтоку умів» і зниження 
ефективності функціонування вітчизняної 
економіки. 

Головним завданням цієї статті було визна-
чити рівень ефективності функціонування 
системи організації праці, порівнявши темпи 
зростання продуктивності праці та динаміки 
заробітної плати. 

За результатами проведених розрахунків 
за період 2010–2017 рр. на кожний відсо-
ток приросту продуктивності праці, обрахо-
ваної як відношення ВВП до середньорічної 
чисельності зайнятого населення, приходився 
майже відсоток приросту номінальної заро-
бітної плати. Винятком були 2012–2013 рр., 
коли приріст номінальної зарплати перевищу-
вав приріст продуктивності праці, та 2016 р., 
коли їхні значення повністю зрівнялися. Вихо-
дячи з такого співвідношення зростання про-
дуктивності праці та її оплати, можна було б 
стверджувати про необґрунтованість зрос-
тання останньої, оскільки, крім простого від-
творення, необхідно ще й забезпечувати роз-
виток підприємства. Однак таке припущення 
ґрунтується на номінальному розмірі ВВП 
та середньому розмірі заробітної плати, а 
насправді за рахунок неврахування сучас-
ного стану «тінізації» економіки все може бути 
зовсім не так. 

Отже, проблеми зі станом оплати одно-
значно є, але їх причини потребують подаль-
шого більш досконалого дослідження. 
Своєю чергою, динаміка продуктивності 
праці хоча й нібито має спрямованість до 
зростання, проте причини таких змін нео-
днозначні. Так, з одного богу, нібито зростає 
номінальний обсяг ВВП («нібито» тому, що 
в доларовому еквіваленті на кінець 2016 р. 
значення даного показника становило всього 
94,4% від рівня даного показника в 2010 р.), 
а з іншого – стрімко скорочується кількість 
зайнятого населення. З 2010 по 2017 р. кра-
їною втрачено 16,2% свого трудового потен-
ціалу, що вже має свої наслідки у вигляді 
«кадрового голоду», який до того ж посилю-
ється внаслідок прихованого безробіття та 
хвилі трудової міграції через безвіз. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, необхідно констатувати, що найбільш 
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В статье на основе анализа и обобщения статистических и социологических данных дана оценка совре-

менных масштабов и социально-экономических характеристик зарубежной трудовой миграции украинцев. 
Определены доминирующие причины, побуждающие мигрантов к выезду за границу. Исследованы послед-
ствия оттока трудового ресурса в контексте возможностей устойчивого развития и экономической безопас-
ности Украины.
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Dobrova T.H. LABOR MIGRATION OF CITIZENS OF UKRAINE: DETERMINANTS AND CONSEQUENCES
Based on the analysis and generalization of statistical and sociological data, an assessment of the current scale 

and socio-economic characteristics of foreign labor migration of Ukrainians is given in the article. The dominant rea-
sons for encouraging migrants to travel abroad are identified. The consequences of the outflow of labor resources in 
the context of the opportunities for sustainable development and economic security of Ukraine are explored.

Keywords: labor migration, labor potential, labor market, employment and unemployment, poverty of workers, 
remittances of migrants.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Вибір європейського вектору роз-
витку громадяни України пов’язували з очі-
куваннями сталого економічного зростання, 
підвищення якості життя, гідної зайнятості, 
європейського рівня заробітної плати та 
соціального захисту. Натомість значний еко-
номічний спад 2014–2016 років викликав 
глибокий песимізм у суспільстві. Згідно з 
даними соціологічних опитувань понад 58% 
громадян не згодні й надалі терпіти погір-
шення рівня життя заради реформ, з них 
37% зневірилися в їх успішності, а понад 
21% вже зараз вважають свій рівень життя 
нестерпним [1, с. 500]. Суспільне розчару-
вання посилює емігрантські настрої серед 
громадян України. У 2016 році соціологи 
констатували, що 21% респондентів замис-
лювалися над еміграцією, у 2014 році таких 
було 15%. Плани поїхати за кордон на тим-

часові заробітки у 2016 році будували 11% 
респондентів, 20% вже мали досвід роботи 
за кордоном (у 2014 році –7% та 17% від-
повідно) [1, с. 505, 507]. Отже, кожен п’ятий 
громадянин готовий шукати долі за меж-
ами України. Навіть згідно з даними офіцій-
ної статистики кількість трудових мігрантів 
поступово зростає. Коренем проблеми є 
низький рівень позитивних очікувань щодо 
соціально-економічного стану країни в май-
бутньому. На початку 2017 року менше 9% 
домогосподарств передбачали покращення 
свого матеріального стану у найближчий 
перспективі, майже 46% не очікували пози-
тивних зрушень, 44% прогнозували погір-
шення добробуту. Щодо розвитку економіки 
України, то лише 13% очікували змін на 
краще, 35% не передбачали будь-яких від-
чутних змін, у кожного другого були неспри-
ятливі уявлення про майбутнє [2, с. 9, 14].
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Зростання масштабів трудової еміграції 
визначає актуальність дослідження її наслід-
ків в контексті економічної безпеки країни, 
можливостей сталого розвитку у довгостроко-
вому періоді.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Означена проблема є предметом 
уваги провідних науковців України. Соціо-
логічний аналіз сутності, чинників, масш-
табів, освітньо-професійної та географіч-
ної структури трудової міграції проведено в 
працях Е.М. Лібанової, О.А. Малиновської, 
О.В. Позняка [3–5], І. Петрової [6]. Можливості 
та виклики, які породжує інтеграція України до 
європейського ринку праці, визначені в публі-
каціях О.А. Грішнової [7], О.М. Петроє [8] та 
інших науковців.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Донедавна закордонна 
трудова міграція розглядалася здебільшого в 
позитивному контексті, а саме з позицій інте-
грації України в європейський ринок праці, 
формування у мігрантів ринкової свідомості, 
набуття ними досвіду підприємницької діяль-
ності, оволодіння передовими технологіями; 
послаблення проблеми безробіття всередині 
країни, надходження в країну грошових пере-
казів трудових мігрантів, підвищення добро-
буту їх сімей тощо. Дослідники вважали, що 
міграційний потенціал, який сформувався в 
1990-х роках, вже вичерпано. Макроеконо-
мічні руйнації, подібні до означеного періоду, 
не передбачалися, тому прогнозувалися не 
кількісні, а лише якісні зміни трудової мігра-
ції, передусім підвищення кваліфікаційного 
рівня мігрантів, приплив у країну висококва-
ліфікованих кадрів разом із прямими інозем-
ними інвестиціями, збільшення частки молоді 
серед учасників процесу [4, с. 5–6]. Нато-
мість макроекономічні шоки 2014–2016 років 
викликали другу хвилю трудової міграції, яка 
набула масового загрозливого характеру. Від-
повідно, зросла актуальність поглибленого 
дослідження впливу міграційних процесів на 
стан трудового потенціалу України, її конку-
рентоспроможності та можливості сталого 
розвитку в перспективі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
масштабів та головних детермінантів сучас-
ної хвилі закордонної трудової міграції укра-
їнських громадян, оцінюванні її наслідків в 
контексті сталого розвитку та економічної 
безпеки країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мобільність трудових ресурсів є 

природним проявом соціально-економічної 
глобалізації світової економіки. Зрозуміло, 
що трудові потоки прямують туди, де забезпе-
чено більш високий рівень відтворення робо-
чої сили. Україна сьогодні є одним з найбіль-
ших донорів робочої сили на європейському 
просторі.

Згідно з даними вибіркового обстеження 
українських домогосподарств кількість тру-
дових мігрантів у 2015–2017 роки становила 
1 303,3 тис. осіб, що складає 4,5% населення 
віком 15–70 років (серед чоловіків ця частка 
становить 6,7%, а серед мешканців сіль-
ської місцевості – 6,9%) [9, с. 4]. Статистика 
підтверджує факт зростання міграційного 
потоку. У 2010–2012 роки кількість трудових 
мігрантів становила 1 181,6 тис. осіб (3,4% 
населення віком 15–70 років) [10, с. 29]. 
Слід зауважити, що ці обстеження не вра-
ховують населення зони проведення АТО, 
маятникову трудову міграцію, що є масовою 
в прикордонних областях країни; відсутні 
більш-менш об’єктивні дані щодо заробітчан, 
які виїхали з країни в попередні роки та не 
планують повертатися; неможливо отримати 
точну інформацію щодо нелегальної трудо-
вої міграції. Тому різні джерела зазначають 
більш значний відплив трудового ресурсу. 
Так, згідно з даними Світового Банку, вже 
станом на 2010 рік за кордоном працювали 
і навчалися понад 6,5 млн. українців, а Укра-
їна стала п’ятою державою у світі за кіль-
кістю емігрантів [11]. Навіть офіційна влада 
країни змушена визнати загострення про-
блеми останнім часом. Міністр закордонних 
справ України П.А Клімкін заявив, що тільки 
в 2017 році країну залишили більше міль-
йона українців, і це «результат розуміння 
майбутнього і якості життя». Міністр соціаль-
ної політики А.О. Рева визнав, що в процес 
сезонної трудової міграції втягнуто до 7 міль-
йонів українців, постійно за кордоном працю-
ють 3,2 млн. осіб [12]. Отже, частка трудових 
мігрантів у загальній кількості активної робо-
чої сили сягає 39% і 18% відсотків відповідно.

Більшість українських емігрантів опиня-
ється в прикордонних країнах. Однією з голо-
вних країн-реципієнтів залишається Росія. 
Згідно з даними соціологічного обстеження 
частка мігрантів до РФ у 2012 році скла-
дала 43% загальної кількості, у 2017 році 
скоротилась до 26,7%, становивши понад 
342 тис. осіб [9, с. 5; 10, с. 37]. Натомість МВС 
Росії повідомляє, що зараз у країні перебуває 
понад 2,5 млн. українських громадян. З них 
понад 850 тис. звернулися за тимчасовим 
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притулком або дозволом на тимчасове про-
живання, а понад 850 тис. оформили дозволи 
на роботу [13].

Значними темпами зростає міграція укра-
їнських громадян до Польщі. У 2016 році 
1,2 млн. українців отримали дозвіл на працю 
(у 2015 році було зареєстровано 760 тис. заяв). 
Міграція до Польщі здебільшого має корот-
костроковий і циклічний характер. Аналітики 
нараховують від 1 до 1,5 млн. українських 
громадян, що працюють у країні як офіційно, 
так і нелегально. Важливо, що польський 
уряд стимулює залучення заробітчан з метою 
забезпечення економічного зростання влас-
ної країни. Законодавчо дозволено негрома-
дянам Євросоюзу короткострокове працев-
лаштування в рамках безвізового перетину 
кордону; спрощено процедуру визнання 
українського диплому про вищу освіту; зао-
хочено отримання «карти поляка», яка зна-
чно полегшує процедуру перетину кордону 
і працевлаштування [14; 15]. Офіційна ста-
тистика 2017 року свідчить про збільшення 
кількості трудових мігрантів до Польщі в три 
рази порівняно з 2012 роком, отже, їх частка 
у загальній кількості мігрантів зросла з 14% 
до 39% [9, с. 5; 10, с. 37].

У конкуренцію за кваліфіковану робочу 
силу з України все активніше залучається 
Чехія. З 2015 року тут діють закони, що сут-
тєво спрощують процедуру отримання робо-
чих віз українськими громадянами з технічною 
освітою, а особливо зі сфери ІТ та машинобу-
дування, медичними працівниками та іншими 
спеціалістами. Відповідно до цих законів кра-
їна готова щорічно надавати чеську робочу 
візу майже 3 800 працівникам з України [16]. 
Згідно з даними Eurostat станом на початок 
2017 року в Чеській Республіці постійно про-
живає понад 118 тис. громадян України, що є 
найбільш численною групою іноземців у кра-
їні (23,1% проти 21,0% з прикордонної Сло-
ваччини) [17].

Понад 11% загальної кількості українських 
трудових мігрантів працюють в Італії, при 
цьому на країну припадає найбільша частка 
загальної кількості «працівників-емігрантів» 
(44,1%), тобто тих, хто працює за кордоном 
понад рік і не планує повернення в наступні 
12 місяців. Згідно з даними Eurostat в Італії 
постійно проживає майже 235 тис. україн-
ських громадян [9, с. 5; 17].

Головні детермінанти закордонної трудо-
вої міграції українців стають зрозумілими в 
процесі аналізування загальної економічної 
ситуації в країні.

Перш за все це загрозливо високий рівень 
бідності громадян України, насамперед бід-
ності працюючого населення. Рівень віднос-
ної бідності (за витратами) серед працюючих 
у 2016 році перевищував 19% за середнього 
по Україні у 23,5%. Абсолютна бідність (за 
доходами нижче фактичного прожиткового 
мінімуму) сягала 42% і 51,1% відповідно. 
Завдяки двократному підвищенню мінімаль-
ної зарплати рівень абсолютної бідності в пер-
шому півріччі 2017 року зменшився до 26,9% 
та 39,4% відповідно. Проте показник віднос-
ної бідності, навпаки, збільшився до 20,1% 
серед працюючих та 25,4% по країні загалом 
[18, с. 14–15; 19, с 11–12]. За національними 
критеріями економічної безпеки такий рівень 
відносної бідності перевищує граничну межу.

Попри те, що за об’єктивними індикато-
рами кожний п’ятий український працівник 
є бідним, згідно із суб’єктивними оцінками 
добробуту, 69% домогосподарств, де є пра-
цюючі, вважають себе бідними [2, с. 36–37]. 
Отже не випадково серед причин, які спону-
кали до закордонної трудової міграції, 84% 
респондентів назвали низький рівень оплати 
праці. Натомість середньомісячний заробіток 
одного трудового мігранта у 2015–2017 роках 
становив 722 дол. проти 203 дол. в Україні. 
В таких видах діяльності, як промисловість, 
будівництво, ресторанний бізнес, домашнє 
господарство, понад 60% працівників отриму-
вали від 500 до 1 000 доларів, а кожен деся-
тий – понад 1 000 доларів, що в 3–5 разів вище 
за середню зарплату у відповідних галузях в 
Україні [9, с. 20, 26]. Доцільно зазначити, що 
за критеріями економічної безпеки розрив у 
рівні зарплати між ЄС та Україною в три рази 
вважається незадовільним, а в п’ять разів – 
критичним [20]. Загроза економічній безпеці 
країни полягає у зростаючому відпливі трудо-
вого ресурсу за кордон.

Не менш дієвим чинником трудової мігра-
ції є дефіцит у власній країні робочих місць 
взагалі, а особливо таких, що відповідають 
здобутій кваліфікації. Серед трудових мігран-
тів 2015–2017 років понад 8% (106 тис. осіб) 
виїхали за кордон через неможливість зна-
йти підходящу роботу. З них 57% складають 
найбільш працездатні громадяни у віці до 
40 років, ще 21% – особи у віці 40–49 років 
[9, с. 20]. Гостроту проблеми пошуку гідної 
роботи переконливо ілюструє соціологічне 
опитування громадян, які працюють в Укра-
їни: 25% зайнятих зазначили, що зміст їх 
роботи не відповідає наявному професійному 
й освітньому рівням, 55% опитаних відпо-
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віли, що в їх населеному пункті важко знайти 
будь-яку роботу, а за кваліфікацією та гідною 
зарплатою – тим більше (83%) [1, с. 289]. Така 
ситуація цілком корелює з динамікою кількості 
виробничих підприємств та кількості робочих 
місць в Україні в останній період, адже тільки 
за 2013–2016 роки їх стало менше на 22%. 
Особливих втрат зазнали саме високотехно-
логічні галузі виробництва. Хімічна промисло-
вість втратила 35% робочих місць, літакобуду-
вання – 22%, автотранспортна галузь – майже 
половину, у виробництві залізничного тран-
спорту скорочення зайнятих наближається до 
2/3, в суднобудуванні – до 80% [21, с. 193–204]. 
Зауважимо, що 1 робоче місце у цих галузях 
забезпечує до 8 робочих місць в технологічно 
пов’язаних виробництвах. Отже, маємо зна-
чний від’ємний мультиплікативний ефект. За 
підсумками 2017 року рівень безробіття сягає 
10%. Серед молоді до 24 років кожний п’ятий 
є безробітним. Навантаження зареєстрова-
них безробітних на 1 вакантне робоче місце 
становить 7 осіб, працевлаштовані лише 35% 
тих, хто мав статус безробітного [22].

Як зазначалося, високий потенціал тру-
дової міграції обумовлений зневірою зна-
чної частки громадян України у можливості 
досягти благополуччя на батьківщині. Загроз-
ливим є те, що серед трудових мігрантів, які 
керуються бажанням жити за кордоном, 72% 
становлять особи віком до 40 років; з тих, хто 
прагне зробити кар’єру за кордоном, 100% 
становить молодь до 30 років [9, с. 20]. Такі 
цільові установки підвищують ризик втрати 
молодого покоління працівників.

Закордонну трудову міграцію стимулює 
крайня депресивність окремих регіонів Укра-
їни. Традиційно найбільша її інтенсивність 
спостерігається у Західному регіоні. Тут 
кожна десята особа віком 15–70 років заді-
яна в міграції, а в Закарпатській, Чернівецькій 
і Тернопільській областях – понад 20% насе-
лення відповідного віку. На Західний регіон 
припадають 70% загальної кількості трудо-
вих мігрантів, зокрема 74% тих, хто працює 
в Польщі, 79% – в Італії, 95% працюючих в 
Чехії. Найнижча міграційна активність спосте-
рігається серед населення Північного регіону 
(6% загальної кількості трудових мігрантів) 
[9, с. 6; 10, с. 38].

Для оцінювання наслідків закордонної тру-
дової міграції в контексті перспектив сталого 
розвитку України та забезпечення конкурен-
тоспроможності у світовому господарстві слід 
розглянути соціально-економічну структуру 
українського заробітчанства.

Понад половину офіційно визначених 
мігрантів складають особи віком до 40 років. 
Працюють більше року і не планують поверта-
тися в наступному році 8,3% мігрантів [9, с. 4; 6]. 
Отже перед Україною постає загроза безпо-
воротної втрати молодого покоління робочої 
сили та старіння трудового потенціалу.

Кожен третій мігрант має вищу освіту, 
решта має повну середню або професійно-
технічну освіту [9, с. 7]. З огляду на те, що 
Україна в середньому на рік витрачає на 
навчання одного учня/студента до 1 700 дол., 
незворотні втрати держави від виїзду з кра-
їни одного робітника складають щонайменше 
20 тис. дол. [23, с. 6]. Проблема посилюється 
ще й тим, що в країнах перебування менше 
27% мігрантів працюють згідно з отриманою 
кваліфікацією, 30% працюють в іншій сфері, 
ніж їх кваліфікація, а понад 42% працюють за 
нижчою кваліфікацією або на місцях, які не 
потребують кваліфікації. Найбільша частка 
мігрантів, зайнятих некваліфікованою пра-
цею, спостерігається в Італії (56%) та в Польщі 
(46%) [9, с. 13]. Вочевидь, втрачаються набуті 
знання й уміння, отже, відбуваються не тільки 
кількісні, але й якісні втрати трудового потен-
ціалу країни.

Попри порівняно високу заробітну плату 
мігрантів, спостерігається надвисокий рівень 
експлуатації їх праці. Згідно з даними обсте-
ження менше 16% заробітчан працювали до 
40 годин на тиждень, понад 65% відпрацьо-
вували від 41 до 60 годин, понад 16% – від 
61 до 80 годин. Таку можливість для робото-
давців визначає правовий статус заробітчан: 
42% знаходилися в країні перебування на 
умовах тимчасовою реєстрації чи туристич-
ної візи або нелегально. Лише 38% мігран-
тів мали письмовий трудовий договір, решта 
працювала за усною домовленістю. Такий 
статус обумовлює соціальну незахищеність 
мігрантів. Лише 30% працюючих за трудовим 
договором мали право на оплату понаднор-
мової роботи, 11% передбачена оплата лікар-
няного, 22% мали соціальне страхування, у 
кожного п’ятого робітника не було права на 
жодну соціальну пільгу [9, с. 10, 12, 17, 23].

Зростаючий відплив працездатних укра-
їнців за кордон в позитивному контексті роз-
глядається як чинник послаблення напруги 
на внутрішньому ринку праці, зниження рівня 
безробіття. Проте цей процес має зворотні 
негативні прояви. По-перше, певні галузі 
почали відчувати дефіцит робочої сили від-
повідної кваліфікації. Міністр соціальної 
політики А.О. Рева бачить вирішення цієї 
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проблеми у підвищенні зарплати до еквіва-
ленту 500 євро (середнього доходу заробіт-
чан у Польщі). Проте інструментом виконання 
цього завдання вважає подальше підвищення 
мінімальної зарплати [12]. Видається, що 
директивне підвищення соціальних стандар-
тів без державної програми підтримки бізнесу, 
скоріше, приведе до зниження підприємниць-
кої активності та скорочення робочих місць. 
По-друге, трудова міграція зменшує кількість 
платників податків, зокрема у фонд держав-
ного соціального страхування. За чинної солі-
дарної пенсійної системи це посилює дефіцит 
пенсійного фонду, загострює проблему бід-
ності пенсіонерів.

Позитивним проявом трудової міграції 
вважається надходження в країну грошових 
переказів заробітчан. Їх обсяг справді зна-
чний, а саме від 8% до ВВП у 2015 році до 
10% у першому кварталі 2018 року. Згідно з 
підсумком 2017 року загальна сума грошових 
переказів склала 9,3 млрд. дол. Для порів-
няння, прямі іноземні інвестиції в українську 
економіку за рік становили 1,9 млрд. дол. 
У попередньому 2016 році ці показники скла-
дали 7,5 млрд. дол. та 4,4 млрд. дол. відпо-
відно [24; 22].

Безперечно, масштабні грошові надхо-
дження від заробітчан потенційно є потуж-
ним джерелом фінансових ресурсів, гостро 
потрібних для економічного відродження 
країни. Попри те, їх реальний вплив на соці-
ально-економічний розвиток України досить 
суперечливий. По-перше, ці гроші є суттєвою 
складовою платіжного балансу країни, що 
сприяють стабілізації національної валюти. 
По-друге, грошові перекази істотно вплива-
ють на добробут сімей мігрантів. Проте домо-
господарства здебільшого спрямовують їх на 
споживання, вкладають у будівництво або 
покращення житла. Позитивно, що споживчі 
витрати домогосподарств збільшують сукуп-
ний попит, поширюють ринок для відповідних 
галузей економіки. Натомість в умовах досить 
повільного відродження сукупної пропозиції 
посилюються інфляційні тенденції.

Лише незначна частка грошових перека-
зів (не більше 1%) інвестується в економіку. 
Вкрай низька інвестиційна активність заро-
бітчан, що повертаються в Україну, значною 
мірою обумовлена обмеженістю доступних та 
ефективних інструментів для капіталовкла-
день. Більшість населення непоінформована 
щодо інвестиційних можливостей фондового 
ринку. Вкрай незначним є доступ потенційних 
інвесторів до об’єктів інвестування, адже на 

відміну від світової практики, в Україні не існує 
чіткої регламентації кількості акцій, які мають 
продаватися на вільному ринку. Більшість 
цінних паперів продається поза біржовою 
торгівлею. Діяльність корпорацій є непрозо-
рою. Майнові права міноритарних акціонерів 
не захищені, обмежений доступ до інформа-
ції щодо результатів діяльності корпорації та 
розподілу дивідендів [25]. В країні відсутні 
надійні інвестиційні фонди та приватні пен-
сійні фонди. Такі вклади пов’язані з високим 
ступенем ризиків. Тому фондовий ринок Укра-
їни не виконує функції акумулювання капіта-
лів для економіки. Банківська криза останніх 
років значно збільшила ризики, пов’язані з 
банківськими депозитами. Отже, не дивно, що 
пересічні громадяни не беруть до уваги інвес-
тиційні можливості фінансових інструментів.

Майже єдиним доступним активом для 
домогосподарств може бути мале підприєм-
ництво. Проте умови для ведення власного 
бізнесу в Україні досить складні. Надвисокі 
ставки відсотків по кредитах, нестабільність 
і обтяжливість податкових умов, бюрокра-
тичні перепони, макроекономічна нестабіль-
ність обмежують підприємницьку активність. 
За 2013–2016 роки припинили діяльність 
83 тис. малих підприємств, кількість зайня-
тих зменшилась на 419 тис. (зокрема, по 
мікропідприємствах відбулося зменшення на 
71 тис. підприємств та 152 тис. працівників) 
[22]. Вочевидь, для реалізації інвестиційного 
потенціалу грошових переказів трудових 
мігрантів необхідні цільові програми уряду 
щодо підтримки малого підприємництва, 
врегулювання ринку цінних паперів, забезпе-
чення стабільності банківського сектору.

Висновки з цього дослідження. Підсу-
мовуючи вищесказане, зазначимо, що, попри 
певні позитивні прояви закордонної трудо-
вої міграції, а саме послаблення напруги на 
ринку праці, деяке підвищення добробуту 
сімей мігрантів, масштабні надходження 
грошових переказів від заробітчан, стрімке 
зростання міграційного потоку містить значні 
загрози щодо можливостей сталого розвитку 
України в найближчій перспективі. З країни 
виїжджають найбільш активні кваліфіковані 
працівники, що породжує ризик депопуляції 
та старіння трудового потенціалу, кількісного 
та якісного його зменшення. Незворотним 
чином втрачаються значні кошти, вкладені в 
навчання й професійну підготовку працівни-
ків-мігрантів. Скорочується база оподатку-
вання, зменшуються надходження у фонди 
соціального страхування, збільшується демо-
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графічне навантаження на одного зайнятого в 
українській економіці.

Послабити міграційну активність вдасться 
лише за умов підвищення рівня відтворення 
робочої сили, зростання її національної вар-
тості. Участь держави у вирішенні цієї про-
блеми не може обмежуватися лише дирек-
тивним підвищенням мінімальних соціальних 
стандартів. Потрібна системна економічна 
політика, яка забезпечить прийнятні темпи 
зростання ВВП, якісно змінить ситуацію на 
ринку праці, поверне громадянам впевненість 
у можливості успішної самореалізації на бать-
ківщині. Соціально-економічне відродження 
країни потребує відмови від ортодоксальної 
ліберальної моделі та побудови регульованої 
ринкової економіки, створення дієвої інсти-

туціональної бази державної підтримки тих 
галузей економіки, які мають суттєвий інно-
ваційний і конкурентний потенціал та забез-
печують значний мультиплікаційний ефект. 
Важливими є державно-приватне партнер-
ство в реалізації інвестиційних проектів, сти-
мулююча податкова та кредитна політика, яка 
сприятиме розвитку малого та середнього біз-
несу. Необхідним є розвиток інфраструктури 
фондового ринку з метою спрощення доступу 
громадян до його інвестиційних інструментів, 
зокрема залучення в економіку грошей заро-
бітчан. З урахуванням неминучості міграції 
робочої сили в глобалізованій економіці дер-
жава має практично реалізувати політику, 
спрямовану на правовий та соціальний захист 
трудових мігрантів.
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В статье рассмотрены современные подходы к совершенствованию организации профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих кадров. Выявлены особенности системы непрерывной профес-
сиональной подготовки рабочих кадров в условиях реформирования экономики Украины. Предложены со-
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SYSTEM IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF THE ECONOMY

Influence of basic factors of forming of continuous professional preparation is investigation on development and 
recreation of labour potential of workers. The educed features of the system of the continuous professional training 
of working personnels are in the conditions of reformation of economy of Ukraine. The offered modern going is near 
perfection of organization of the professional training of skilled working personnels.
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Постановка проблеми. Сучасне ринкове 
середовище та прискорення темпів онов-
лення техніки і технології в умовах іннова-
ційного розвитку виробництва потребують 
наявності робітничих кадрів високої кваліфі-
кації, здатних швидко адаптуватися до змін 
навколишнього середовища та спроможних 
постійно перенавчатися та підвищувати свій 
рівень кваліфікації. Це сприяє впровадженню 
інноваційних технологій на підприємствах, 
підвищенню продуктивності праці та випуску 
конкурентоспроможної продукції.

Трансформація виробництва потребує 
трансформацію робітничих кадрів, здатних 
володіти суміжними професіями, з постійною 
готовністю до перепідготовки та підвищення 
кваліфікаційного рівня.

Стандартні програми підготовки робітничих 
кадрів не здатні повною мірою задовольнити 

мінливі вимоги ринку праці. Інновації пронизу-
ють усі сфери життя, постійно змінюючи попит 
на різні професії і самі професії зокрема. Тому 
підготовку не можна закінчити після п'ятого 
року університету або 2–3 років професійно-
технічного навчального закладу, вона має три-
вати і надалі. Саме випереджальний розвиток 
професійної підготовки кадрів стає важливим 
фактором конкурентоспроможності фахівця 
на ринку праці та вимагає безперервного й 
адаптивного характеру проведення.

Швидкі темпи структурних зрушень у сучас-
ній економіці, старіння знань, здобутих у 
процесі первинної професійно-освітньої під-
готовки, зумовлюють необхідність запрова-
дження системи безперервної освіти та освіти 
протягом життя на основі зв'язку між усіма лан-
ками освіти, а також оптимізації системи пере-
підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження проблем розвитку тру-
дового потенціалу відповідно до потреб як еко-
номіки, так і виробництва присвячено наукові 
роботи відомих українських учених: Е. Лібано-
вої, О. Грішнової, В. Новікова, С. Пірожкова, 
Л. Лісогор, О. Новікової, І. Петрової, А. Колота, 
У. Садової, Г. Дмитренка, М. Семикіної та ін. 
Особливу увагу приділено питанням забезпе-
чення та підвищення якості професійно-квалі-
фікаційної характеристики робітників.

Проте недостатньо опрацьованими зали-
шаються питання, які пов'язані із вдоскона-
ленням та перспективами розвитку системи 
безперервної професійної підготовки робіт-
ничих кадрів, підвищенням її ефективності, 
а також оптимізацією чинної системи з ура-
хуванням міжнародних стандартів підготовки 
висококваліфікованих робітників.

Формування цілей статті. Метою статті є 
розроблення сучасних підходів щодо розвитку 
та вдосконалення організації безперервної 
професійної підготовки кваліфікованих робіт-
ників в умовах модернізації економіки країни.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інтенсивні інтеграційні процеси, які 
відбуваються в світовій економічній системі, 
вимагають нагального підвищення ефектив-
ності національної економіки. Для економіч-
ного зростання України потрібен сприятливий 
інвестиційний клімат, і крім фінансових дже-
рел інвестування, потрібні ще й інноваційні 
технології та добре підготовлені професійні 
кваліфіковані робітничі кадри.

У зв’язку з інноваційним характером роз-
витку економіки вдосконалення професійної 
підготовки робітничих кадрів необхідно прово-
дити під кожне конкретне робоче місце, вра-
ховуючи насамперед реформи вищої школи 
та державні програми модернізації профе-
сійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). 
Результатом мають стати такі робітничі 
кадри, які би були здатні швидко реагувати 
на потреби роботодавця, швидко навчатися, 
перенавчатися, підвищувати свою кваліфіка-
цію та інтенсивно нарощувати свої трудові 
навички. Впровадження нової техніки, техно-
логій, обладнання підсилює мотивацію робо-
тодавців до підвищення професійно-кваліфі-
каційного рівня найманих ними робітників.

Слід зазначити, що ми розглядаємо процес 
удосконалення професійноїпідготовки робіт-
ників не тільки як зростання зайнятості, але й 
як забезпечення належного рівня конкуренто-
спроможності як робітника, так і вітчизняного 
виробництва.

У системі професійної підготовки та під-
вищення кваліфікації робітників в Україні 
виділяють дві основні організаційні форми: з 
відривом від виробництва та без відриву від 
виробництва. На сучасному етапі розвитку 
професійної підготовки кадрів додалися ще 
кілька форм [1, с. 23]: державна (на замов-
лення держави) та недержавна (на замов-
лення роботодавця).

Участь самого робітника в механізмі без-
перервної підготовки спонукає його перед-
бачати вибір необхідної професії для само-
підготовки та перепідготовки, навіть якщо він 
уже має певну роботу. Це ж саме породжує 
у нього зацікавленість у якості підготовки, її 
змісті, формі, бо від цього залежать кінцеві 
результати професійної підготовки.

Усі практичні питання реалізації безпе-
рервної професійної підготовкимають бути 
присутні в її означенні у вигляді таких еле-
ментів, як:

1) якість;
2) індивідуальний характер підготовки;
3) об’єктивна зумовленість;
4) часовий фактор;
5) безперервний ріст професійної май-

стерності;
6) підвищення ступеня універсальності 

робітника.
Отже, сьогодні безперервна професійна 

підготовка робітничих кадрів – це процес, що 
починається з отримання робітником базо-
вої професійної підготовки в навчальному 
закладі і продовжується впродовж трудового 
життя переважно на виробництві або у спе-
ціально створених центрах у вигляді різних 
форм подальшої професійної підготовки. 
В умовах упровадження нових технологій 
виробництва, розширення спектру професій 
у сфері послуг, підвищення вимог до про-
фесійногорівня робітничих кадрів виникає 
потреба у підготовці під кожне конкретне 
робоче місце, з можливістю оволодіти суміж-
ними професіями, які відповідають потребам 
швидкоплинного інноваційного виробництва 
та ринку праці.

Сучасній виробничій базі, зокрема на 
сучасних підприємствах, повиннаналежати 
центральна роль серед інших суб’єктів сис-
теми безперервної професійної підготовки 
кадрів. Вона безпосередньо вирішує прак-
тичні завдання з формування та використання 
робітничих кадрів, які здатні адекватно забез-
печити поліпшення економічних показників. 
Багато в чому це залежить від співвідношення 
інвестицій роботодавців у професійну підго-
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товку та віддачі від них. Підприємство заці-
кавлене в інвестиціях у трудовий потенціал 
у тому разі, якщо вони ведуть до підвищення 
продуктивності праці та стрімкого зростання 
якості продукції.

Характерним прикладом такої держав-
ної політики є фінансування післядипломної 
освіти у Франції. Згідно із законодавством 
Франції роботодавці сплачують податок на 
професійну освіту за ставкою 0,5% від річного 
фонду оплати праці з надбавкою 0,1%. Метою 
встановлення такого податку є фінансування 
розвитку професійно-технічної освіти в кра-
їні. За наявності працівників на підприємстві 
більше 10 осіб підприємство зобов’язано 
брати участь у фінансуванні довгострокової 
професійної підготовки своїх працівників за 
рахунок акумуляції податків за ставкою 1,2% 
від загальної суми заробітної плати. Для під-
приємств, які використовують тимчасову 
робочу силу, ставка цього податку становить 
2%. Крім цього, запроваджено додатковий 
збір за ставкою 0,3%, який має спрямовува-
тися на професійну підготовку молоді. Якщо 
ж з тих чи інших причин кошти не викорис-
товуються за своїм цільовим призначенням, 
то вони перераховуються до державного 
бюджету [2, с. 14].

Місце країни у рейтингу геополітичної кон-
куренції за посиленняінтеграційних процесів 
світової економіки залежить насамперед від 
освітнього рівня нації, стану розвитку ключо-
вих виробничих систем новітнього постінду-
стріального технологічного устрою та інфор-
маційного середовища, здатності економіки 
до генерації високої інноваційної активності. 
Закономірним є підтримання високої якості 
освітньої системи у контексті забезпечення 
зростання загальної конкурентоспромож-
ності у країнах-лідерах інноваційного розви-
тку (США, Швейцарія, Данія, Фінляндія). Дані 
рейтингу конкурентоспроможності країн за 
2009–2010 рр. (за методикою World Economic 
Forum) [3, с. 95–98] свідчать про значне від-
ставання України та інших країн СНД від 
країн-членів ЄС за якістю та розвитком сис-
теми закладів професійної підготовки.

Крім того, конкурентоспроможність кра-
їни – це набір інституцій, чинників і факторів, 
які визначають рівень продуктивності. Одним 
із чинників є саме вища освіта та професійна 
підготовка. Продуктивний розвиток економіки 
країни вимагає добре підготовлених робітни-
чих кадрів, які здатні швидко адаптуватися до 
зміни потреб сучасного ринку праці та вироб-
ництва. Саме ступінь професійної підготовки 

робітничих кадрів, їх здатність швидко пере-
навчатися, забезпечуючи при цьому умови 
для постійного підвищення кваліфікації, з 
погляду бізнес-спільноти, є одними з ключо-
вих елементів підвищення конкурентоспро-
можності, підвищення ефективності вироб-
ництва та підвищення якості продукції на 
світовому ринку.

Досвід країн з розвинутою ринковою еко-
номікою свідчить про прямузалежність темпів 
розвитку виробництва та конкурентоспромож-
ності насвітовому ринку від рівня професій-
ної підготовки робітників. Впродовж останніх 
15–20 років саме цей сектор освіти розвивався 
випереджальними темпами [4, с. 27–28].

Аналіз робіт із проблем безперервної під-
готовки [5, с. 12; 6, с. 32–35] та освіти для 
дорослих [7, с. 27–28; 8, с. 34; 9, с. 12–14] дав 
змогу виявити особливості безперервної під-
готовки, які полягають у такому:

1. Актуальність підготовки – підготовка 
кадрів здійснюється на базівикористання про-
гресивних технологій та нового обладнання 
промислових підприємств.

2. Орієнтація на негайне застосування отри-
маних знань – професійнапідготовка базується 
на потребі практичних виробничих завдань. 
Навчання здійснюється швидко, під конкретне 
робоче місце або під конкретну професію.

3. Виявлення та урахування особистого 
досвіду і знань робітників – реалізація меха-
нізму професійної підготовки охоплює скла-
дання навчального плану, проведення попе-
реднього тестування, базовий план навчання, 
який унеможливлює повтори в навчанні, тим 
самим автоматично скорочуються витрати 
часу на підготовку.

4. Коригування і поповнення знань – вико-
ристання навчальних елементів дає змогу 
швидко реагувати відповідно до потреб прак-
тичних навичокпевної професії.

Описані вище особливості безперервної 
підготовки передбачають, що підготовка має 
бути чимось більшим, ніж просто середовище 
для передачі навчальних матеріалів певній 
групі користувачів з можливістю спілкування 
і подальшим тестуванням. Такі характерис-
тики, як індивідуальність, практична доціль-
ність, адресність, безперервність, гнучкість, 
мінімізація витрат на підготовку та інші осо-
бливості безперервної підготовки вимагають 
якісно інших методів і моделей побудови сис-
тем навчання.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином процес підготовки 
кваліфікованих кадрів пов’язаний насампе-
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ред із великими матеріальними та фінансо-
вими затратами. Саме тому функції ресурсних 
центрів можуть виконувати безпосередньо 
підприємства. Вони мають у своєму розпо-
рядженні новітні технології та інноваційне 
обладнання, що дає можливість підвищити 
ефективність підготовки кадрів, наблизивши 
її безпосередньо до виробництва. За раху-
нок попереднього тестування виключаються 
попередні розділи, тривалість навчання ско-
рочується. Навчання стає адресним, мотиво-
ваним через чітку і якісну перспективу працев-
лаштування. При цьому регіональні центри 
модульного навчання тісно співпрацюють із 
ПТНЗ, курсовими комбінатами та підприєм-
ствами. Зацікавленість учасників в впрова-
дженні безперервної професійної підготовки 
на виробництві реалізується для:

– роботодавця – через мінімізацію тер-
мінів підготовки, мінімізацію затрат на підго-
товку, максимальну наближеність до місця 
роботи кадрів, відсутність необхідності виді-
лення житла та інше;

– працівника – через мінімізацію строків 
підготовки, адресне навчання, максимальну 
наближеність до місця проживання, навчання 
та роботи;

– державної служби зайнятості – через 
максимальне працевлаштування працівни-
ків та зростання ефективності використання 
коштів Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на випадок 
безробіття.

Реалізація механізму безперервної під-
готовки кадрів на виробництві в Україні біль-
шою мірою сприятиме залученню коштів 
самих підприємств і підвищенню їх зацікавле-
ності в цьому процесі. Тому не випадково в 
країнах із розвинутою економікою професійна 
підготовка великою мірою фінансується за 
рахунок роботодавців і на державному рівні 
передбачено створення спеціальних фондів.

Аналіз ситуації щодо розвитку системи 
безперервної професійної підготовки робіт-
ничих кадрів в Україні дав змогу дійти таких 
висновків:

1. Застарілість матеріально-технічної бази 
системи професійно-технічної підготовки 
кадрів, неможливість її швидкого оновлення 
в перспективі можуть забезпечити підготовку 
лише простих робітничих професій, тоді як 
інноваційний розвиток економіки України 
потребує висококваліфікованих робітничих 
кадрів.

2. Розроблення механізму безперервної 
професійної підготовки кадрів із застосу-

ванням інноваційних технологій професійної 
підготовки, сертифікату компетенції, гнуч-
кості, швидкості, індивідуальності, підго-
товки під конкретне робоче місце за умови 
використання виробничої бази сучасних під-
приємств сприятимуть інноваційному розви-
тку економіки в контексті інтеграційних про-
цесів в Україні.

3. Необхідність реалізації модульної сис-
теми професійної підготовки пов’язана з тими 
інноваційними процесами, які відбуваються 
як на ринку праці, так і в системі професійної 
підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, 
а саме:

– швидкість та гнучкість щодо оновлення 
трудових навичок робітника навиробництві;

– відповідність професійної підготовки 
робітничих кадрів потребамвиробництва;

– підвищення конкурентоспроможності 
та «інноваційності» робітничих кадрів на базі 
компетентнісного підходу;

– надання додаткових можливостей пра-
цевлаштування робітникам, якіпройшли під-
готовку та перепідготовку на базі сучасних 
технологійпрофесійної підготовки.

Наявність дисбалансу між чинною систе-
мою професійної підготовки робітничих кадрів 
та наявними потребами виробництва у квалі-
фікованих кадрах під конкретне робоче місце 
потребує нових дій (як з боку держави, так і 
з боку роботодавців) та подальших наукових 
розробок у цьому напрямі.

Для успішного розвитку механізму профе-
сійної підготовки кадрів важливо своєчасно 
визначити «вузькі місця», які стримують роз-
виток професійної підготовки висококваліфі-
кованої робочої сили. Пропонується акценту-
вати увагу на такому:

1. Розроблення та оновлення нормативно-
правової бази щодо організації професійної 
підготовки кадрів безпосередньо на виробни-
цтві, оскільки наявна не враховує особливос-
тей та необхідності постійних змін сучасної 
професійної підготовки кадрів. Це передба-
чає значні затрати коштів та часу, які пов’язані 
з отриманням ліцензії, і по суті унеможлив-
лює організацію цього механізму на малих та 
середніх підприємствах.

2. Подальше впровадження в Україні реко-
мендацій Міжнародної організації праці (МОП) 
щодо реалізації системи безперервної підго-
товки робітників. Внесення кардинальних змін 
щодо системи професійної підготовки кадрів, 
яка має бути спрямована на інноваційний роз-
виток економіки з відповідним оновленням 
матеріально-технічної бази ПТНЗ.
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3. Законодавче врегулювання питання 
розроблення чіткого механізму фінансу-
вання професійної підготовки робітників із 
залученням коштів підприємств. На рівні 
держави мають бути відкориговані правила 
працевлаштування молодих спеціалістів у 
державному, приватному і змішаному секторі 
економіки.

Таким чином, розвиток системи професійної 
підготовки як структурної ланки первинної освіти, 
безпосередньо пов’язаної з обслуговуванням 
виробничої сфери, передбачає насамперед удо-
сконалення наявної системи підготовки робіт-
ників з метою наближення якісних параметрів 
робочої сили до потреб сучасного виробництва 
з урахуванням досвіду розвинутих країн.
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of unemployment in the world economy are highlighted. The current state and the main problems that form the level 
of unemployment in Ukraine are determined. Proposed measures to reduce unemployment and optimize the struc-
ture of employment.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах розвитку еконо-
міки все більшої уваги потребує проблема 
зайнятості населення. Безробіття є глобаль-
ною світовою проблемою, що спричинює полі-
тичну напруженість, соціальну нестабільність 
та все більше потребує впровадження заходів 
щодо його попередження як на глобальному, 
так і на національному рівні. В Україні також є 
проблема безробіття, що зумовлює необхід-
ність його подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз фундаментальних еволюційних підхо-
дів до вирішення проблем безробіття відобра-
жений у працях визначних учених: А. Сміта, 
Т. Мальтуса, Ф. Кене, Д. Рікардо, К. Маркса, 
Дж. Кейнса, М. Фрідмена, А. Пігу, А. Маршалла, 
А. Оукена, Г. Стендінга, Е. Лібанової, В. Петюха, 
В. Васильченка, Є. Качана, А. Колота та ін. 

Сучасну проблематику безробіття досліджено 
такими науковцями, як: М. Алле [1], Л.І. Без-
телесна [2], Н.М. Зоярна [3], О.М. Каралюс [3], 
О.С. Пляшко [4], С.Е. Сардак [5], М.В. Ткаченко 
[6], Т.А. Федотова [7] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте слід зазначити, 
що, незважаючи на велику кількість наукових 
досліджень, взаємозв’язок глобальної та наці-
ональної проблематики безробіття комплек-
сно не висвітлено, і це потребує подальшого 
вивчення з розробленням додаткових науко-
вих та практичних регуляторних механізмів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-
блематики безробіття у глобальному та наці-
ональному вимірах. Для досягнення визна-
ченої мети було вирішено такі завдання: 
висвітлено чинники та тенденції безробіття у 
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світовій економіці; визначено сучасний стан 
та основні проблеми, які формують рівень 
безробіття в Україні; запропоновано заходи 
щодо зменшення рівня безробіття та оптимі-
зації структури зайнятості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. За визначенням Міжнародної орга-
нізації праці (МОП) безробітними вважаються 
особи у віці 15–70 років (зареєстровані та 
незареєстровані в державній службі зайня-
тості), які одночасно задовольняють такі три 
умови: активно шукали роботу або намага-
лися організувати власну справу впродовж 
останніх чотирьох тижнів, що передували 
опитуванню; не мали роботи (прибуткового 
заняття); готові приступити до роботи впро-
довж двох найближчих тижнів [1]. У країнах 
зазвичай ця категорія адаптується у націо-
нальному законодавстві. Наприклад, за Зако-
ном України «Про зайнятість населення» 
(2012 р.) безробіття трактується як «соці-
ально-економічне явище, за якого частина 
осіб не має змоги реалізувати своє право на 
працю та отримання заробітної плати (вина-
городи) як джерела існування» [10]. 

Безробіття у сучасному світі є серйозною 
проблемою, складниками якої виступають різні 
чинники природоресурсного, біологічного, тех-
ніко-виробничого, економічного, соціально-
культурного та управлінсько-регуляторного 
характеру. Зокрема, це: НТП, зниження темпів 
економічного розвитку, коливання кон’юнктури 
цін на чинники виробництва, сезонні коли-
вання виробництва, недостатність сукупного 
попиту, рівень інфляції, недосконалість тру-
дового законодавства, недостатній рівень 
професійної підготовки та перепідготовки тру-
дових ресурсів, низький рівень програм зайня-
тості та деструкції у демографічних процесах.

Проаналізувавши стан безробіття у світо-
вому вимірі, можна відзначити, що без роботи 
знаходиться 5,6% працездатного населення 
планети, а близько 1,5 млрд. людей, пра-
цюючи, забезпечують собі тільки злиденне 
буття. У доповіді Міжнародної організації 
праці (МОП) зазначається, що кількість безро-
бітних у світі перевищила 192,7 млн. осіб [8]. 
У доповіді також прогнозують, що в 2018 р. 
рівень безробіття залишиться на рівні 2017 р., 
проте з 2019 р. почне знову зростати. Також 
у доповіді відзначено, що у світі недостатньо 
робочих місць, які б дали змогу забезпечити 
гідний рівень життя.

Наприклад, у країнах ЄС станом на чер-
вень 2017 р. рівень безробіття становив 
7,7%, що вважається найнижчим із 2008 р. 

При цьому країнами з найнижчим рівнем без-
робіття є Чехія (2,9%), Німеччина (3,8%) та 
Мальта (4,1%), а найвищий рівень безробіття 
зафіксовано у Греції (21,7%) та Іспанії (17,1%) 
[9]. У Північній Африці спостерігається найви-
щий рівень безробіття: незайнятими є 11,7%, 
або 8,7 млн. осіб. 

У цілому прогрес, який було досягнуто у 
скороченні вразливих груп зайнятості в мину-
лому, суттєво зупинився ще з 2012 р. Це озна-
чає, що 1,4 млрд. населення планети, працю-
ючи, забезпечують собі та своїм родинам лише 
злиденне існування, також прогнозується, що 
ця цифра зросте ще на 35 млн. осіб до 2019 р. 

Отже, наявними глобальними тенденціями 
зайнятості у світовому вимірі є такі: зберіга-
ється високий рівень безробіття; внаслідок 
підвищення тривалості життя змінюється 
вікова структура безробітних; велику частку 
має молодіжне безробіття; розгортання НТП 
зумовлює стрімке зростання чисельності 
зайнятих в інформаційній сфері, через що у 
виробничій сфері відчувається нестача квалі-
фікованої робочої сили.

В Україні риси національного ринку праці 
характерні для країн із ринковою економікою, 
але мають і певні ознаки країн із трансфор-
маційною економікою: високий рівень без-
робіття, асиметрична бідність населення, 
низька вага середнього класу, повільна дина-
міка зростання обсягу нових робочих місць. 
Важливе місце серед цих проблем посідає 
саме безробіття, яке з кожним роком набу-
ває все більших масштабів майже серед усіх 
верств населення.

Взагалі в Україні проблеми з безробіттям 
існували із самого початку її незалежності, 
проте це питання загострилося через еконо-
мічну кризу, адже дуже багато підприємств не 
витримали тиску кризи, через що без роботи 
залишилася значна кількість населення. Без-
робіття позначається не тільки на економіч-
ному, а й на соціальному і психологічному 
стані людини. Втрата місця роботи для біль-
шості означає зниження звичного життєвого 
рівня. Багато соціологів та психологів у своїх 
дослідженнях відзначають, що люди, втра-
тивши місце роботи, переживають серйозні 
проблеми. Вони припиняють вірити у власні 
сили щодо подальшого професійного роз-
витку, що часто призводить до виникнення 
депресії, роздратованості, стресу, збудже-
ності, нервових і психічних розладів і, як 
наслідок, втрати себе як особистості.

В Україні рівень безробіття визначають за 
методологією Міжнародної організації праці 
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(МОП), а також за рівнем зареєстрованого 
безробіття. Наведемо динаміку кількості 
безробітних та рівня безробіття в Україні за 
2010–2017 рр. в табл. 1.

Отже, з табл. 1 видно, що в Україні немає 
чіткої динаміки безробіття. Можна зазначити 
лише те, що за останні три роки кількість без-
робітних значно знизилася порівняно з 2014 р., 
коли кількість безробітних у віці 15–70 років 
та працездатного віку досягла максималь-
ного значення та становила 1 847,6 тис. осіб 
та 1 847,1 тис. осіб відповідно. Найнижчим 
показник кількості безробітних був у 2013 р., а 
наступний різкий «стрибок» пояснюється кар-
динальною зміною політичної та економічної 
ситуації в країні.

Під час аналізу безробіття населення дуже 
важливим є відзначити саме причини неза-
йнятості. Наведемо структуру безробітного 
населення у 2017 р. за причинами незайня-
тості (рис. 1).

Проаналізувавши структуру безробітних за 
даними рис. 1, можна відзначити, що в 2017 р. 
в Україні найчастіше населення звільнювалося 
за власним бажанням (34,5% загальної кіль-
кості безробітних, що на 1,5% більше, ніж у 
2016 р.), наступними причинами безробіття 
є вивільнення з економічних причин і немож-
ливість працевлаштування після закінчення 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів 
(23,2% та 12,2% (на 3,8% менше, ніж у 2016 р.) 
безробітних відповідно). Найменший відсоток 
безробітних через демобілізацію з військової 
строкової служби (0,7% безробітних).

Наступним аспектом аналізу безробіття у 
національному вимірі постає рівень безро-
біття населення за статтю, віковими групами 
та місцем проживання у 2017 р. (табл. 2).

Проаналізувавши табл. 2, можна сказати, 
що у чоловічої частини населення у цілому 
рівень безробіття вищий (11,1%), ніж у жіно-
чої частини (7,7%). Особливо високий рівень 
безробіття серед населення віком 15–24 років 
(18,9%), а саме в чоловіків цей показник ста-
новить 20,3%, а у жінок – 17,0%. Найбільша 
частка безробітних спостерігається серед 
молоді, це переважно молоді спеціалісти, які 
тільки закінчили навчальні заклади і знахо-
дяться у пошуку роботи. Щодо безробітних, 
які проживають у сільській місцевості, то у них 
рівень безробіття вищий (9,9%), ніж у міських 
поселеннях (9,3%), що пов’язано з деструкці-
ями процесу реформування аграрного сектору, 
коли значна частина робочої сили залишилася 
незадіяною у виробництві й без роботи зали-
шилися пастухи, комбайнери, доярки, сви-
нарки, трактористи та інші працівники [3].

Зростання рівня безробіття в Україні вигля-
дає особливо сумно на тлі зростаючої трудо-
вої міграції. Майже кожен третій роботодавець 
сьогодні має справу з нехваткою кваліфікова-
ної робочої сили. Головною причиною такого 
відпливу кадрів у країни ЄС стає дуже низька 
мінімальна заробітна плата, вона є найниж-
чою серед країн – членів ЄС та становить 
136 євро, тоді як у Польщі – 750 євро, у Чехії – 
702 євро, Германії – 2 054 євро [12]. 

Проте парадоксальним є той факт, що 
саме ці трудові мігранти є свого роду ряту-
вальною шлюпкою для економіки України та 
її валютного ринку. Кожен рік українці ввозять 
з-за кордону близько третини держбюджету 
а грошові перекази з-за кордону становлять 
близько 6% ВВП країни. 

Таким чином, можна ідентифікувати 
сучасні негативістські деструктивні тенден-

Таблиця 1 
Динаміка кількості безробітних та показників безробіття в Україні

Рік

Безробітне населення (за методологією МОП)
у віці 15-70 років працездатного віку

в 
середньому, 

тис. осіб

у % до економічно 
активного населення 

відповідної вікової групи

в 
середньому, 

тис. осіб

у % до економічно 
активного населення 

відповідної вікової групи
2010 1 713,9 8,2 1 712,5 8,9
2011 1 661,9 8,0 1 660,9 8,7
2012 1 589,8 7,6 1 589,2 8,2
2013 1 510,4 7,3 1 510,3 7,8
2014 1 847,6 9,3 1 847,1 9,7
2015 1 654,7 9,1 1 654,0 9,5
2016 1 678,2 9,3 1 677,5 9,7
2017 1 698,0 9,5 1 697,3 9,9

Джерело: складено авторами за даними [11]
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ції у сфері зайнятості в Україні, які впли-
вають на рівень безробіття: політико-вій-
ськовий конфлікт, скорочення чисельності 
населення внаслідок природного та тери-
торіального руху, економічна криза, низька 
заробітна плата та її несвоєчасна виплата, 
маргіналізація і небажання працювати зна-
чної частини населення, трудова еміграція 
населення. 

Отже, для органічного зменшення рівня 
безробіття необхідно задіяти комплексні 
позитивістські заходи [2; 5; 7; 13]:

• для зайнятого населення необхідно під-
тримувати конкурентоспроможність на ринку 
праці шляхом активізації доступних форм: 
самозайнятості, самомаркетингу, самоосвіти, 
підвищення кваліфікації та ін.;

• для безробітного населення доцільним 
є: активний пошук робочого місця, відкриття 
власної справи, перенавчання, трудова емі-
грація тощо;

• для підприємств доцільно: брати більше 
молодих спеціалістів; виділяти кошти на 
розвиток персоналу; поліпшувати соціаль-

Рис. 1. Структура безробітного населення України  
за причинами незайнятості у 2017 р. [11]

Таблиця 2
Рівень безробіття населення в Україні (за методологією МОП) за статтю,  

віковими групами та місцем проживання у 2017 р.

Категорія 
населення

Рівень безробіття (у середньому за період, % до кількості 
економічно активного населення відповідної вікової групи)

Усього У тому числі за віковими групами, років
15-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-70

Усе населення 9,5 18,9 11,3 9,8 8,4 8,7 8,1 0,1
Жінки 7,7 17,0 8,6 8,3 7,5 7,1 6,5 0,0
Чоловіки 11,1 20,3 13,1 11,0 9,3 10,3 9,8 0,2
Міські поселення 9,3 17,8 11,0 9,9 8,1 9,1 7,9 0,2
Сільська місцевість 9,9 20,4 11,8 9,7 9,3 7,9 8,4 0,0

Джерело: складено авторами за даними [11]

 

23,2% 

34,5% 8,2% 

12,2% 

10,1% 

4,9% 

2% 0,7% 

4,2% 

Вивільнені з економічних причин 

Звільнені за власним бажанням , за 
угодою сторін 

звільнені у зв'язку з закінченням 
строку контракту або договору 
найму 
не працевлаштовані після 
закінчення загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладів 
робота має сезонний характер 
роботи 

не зайняті через виконання 
домашніх (сімейних) обов'язків 
тощо 
звільнені за станом здоров'я, через 
оформлення пенсії 

демобілізовані з військової 
строкової служби 

інші причини 
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ний захист працівників (медична страховка, 
оплата зв’язку, транспорту, абонементи в 
спортивні зали тощо);

• для органів місцевого самоврядування 
та територіальних громад необхідно: здійсню-
вати моніторинг та інформаційні заходи щодо 
зайнятості місцевого населення, спільно з під-
приємствами проводити ярмарки вакансій, 
сприяти створенню нових робочих місць та ін.;

• для органів державної влади необхідно: 
створити більш сприятливі умови для розви-
тку малого та середнього бізнесу; надавати 
підприємствам податкові пільги, кредити за 
низькими ставками та заохочувати до роз-
ширення штату працівників; надавати більш 
широкий доступ до міжнародних програм під-
готовки та перепідготовки кадрів, для обміну 
досвідом з іншими країнами;

• для міжнародних організацій доцільно: 
вдосконалювати власне інформаційне та 
методичне забезпечення, розроблювати 
адекватні рекомендації щодо зниження рівня 
безробіття.

Висновки з цього дослідження. У ХХІ ст. 
безробіття постає глобальною проблемою, 
тому що немає механізмів його подолання 
у світовому вимірі. Так, у 2018 р. без роботи 

знаходиться 5,6% працездатного населення 
Землі, що перевищує 192,7 млн. осіб. Голо-
вними глобальними проблемами у сфері 
зайнятості є збереження високого рівня без-
робіття, зміна вікової структури безробітних і 
зростання частки молодіжного безробіття, а 
також зміна професійної структури безробіт-
них, що пов’язано з особливостями розгор-
тання НТП.

В Україні проблематика безробіття також 
має місце. Сьогодні вітчизняний ринок праці 
залишається у кризовому стані, потребує 
зміни, а також адаптації до світових стандар-
тів. У дослідженні розглянуто динаміку кіль-
кості безробітних та показники безробіття в 
Україні та визначено, що рівень безробіття 
поступово знижується, проте є вищим порів-
няно із загальносвітовим. Серед чоловіків 
рівень безробіття вищий, аніж у жінок. Осо-
бливо високий рівень безробіття спостеріга-
ється серед молоді. 

Подолання проблематики безробіття 
передбачає реалізацію комплексних заходів 
для зайнятого населення, безробітних, під-
приємців, органів місцевого самоврядування, 
територіальних громад, органів державної 
влади та міжнародних організацій.
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Статтю присвячено дослідженню тенденцій освітньої міграції та чинників, що її спричиняють. Проаналізо-
вано міжнародній освітній ринок щодо позицій країн – експортерів освітніх послуг та країн – донорів освітніх 
мігрантів, визначено вплив освітньої міграції на розвиток національної системи вищої освіти та економіки 
країни у цілому. Окреслено перелік тактичних та стратегічних заходів щодо ефективного державного регулю-
вання, управління та розвитку процесів освітньої міграції в Україні.

Ключові слова: освітня міграція, вища освіта, національна економіка, академічна мобільність, іноземні 
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Степурина С.А., Дериховская В.И. ТЕНДЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ В УКРАИНЕ

Статья посвящена исследованию тенденций образовательной миграции и факторов, ее вызывающих. 
Проанализирован международный образовательный рынок относительно позиций стран – экспортеров об-
разовательных услуг и стран – доноров образовательных мигрантов, определено влияние образовательной 
миграции на развитие национальной системы высшего образования и экономики страны в целом. Опреде-
лен перечень тактических и стратегических мер по эффективному государственному регулированию, управ-
лению и развитию процессов образовательной миграции в Украине.

Ключевые слова: образовательная миграция, высшее образование, национальная экономика, академи-
ческая мобильность, иностранные студенты.

Stepurina S.O., Derykhovska V.I. TRENDS OF EDUCATIONAL MIGRATION AND ITS IMPACT ON INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENT IN UKRAINE

The article is devoted to the study of trends in educational migration and the factors that cause it. The interna-
tional educational market is analyzed with regard to the positions of exporting countries of educational services and 
donor countries of educational migrants, the influence of educational migration on the development of the national 
system of higher education and the economy of the country as a whole is determined. The list of tactical and stra-
tegic measures on effective state regulation, management and development of educational migration processes in 
Ukraine is outlined.

Keywords: educational migration, higher education, national economy, academic mobility, foreign students.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний світ охопила глобалізація, 
найбільшими проявами якої є міграція насе-
лення, розповсюдження та транснаціональ-
ний обмін знаннями. Ці базові аспекти гло-
балізаційних процесів водночас виступають 
рушійною силою та наслідком посилення тен-
денцій всесвітньої політичної, економічної, 
культурної та освітньої інтеграції й уніфікації. 
Адже поглиблення інтернаціоналізації вироб-

ничих процесів та господарських зв’язків, роз-
повсюдження інформаційно-комунікаційних 
технологій, розвиток інтеграційних процесів, 
активізація соціокультурних обмінів призво-
дить до розширення можливостей навчання, 
нарощення академічної мобільності, уніфі-
кації вимог до здобуття якісної міжнародної 
освіти та збільшення попиту на неї. Тобто 
одним із ключових напрямів глобалізації, що 
консолідує світове співтовариство, висту-
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пає створення єдиного освітнього простору, 
сучасної системи освіти, що відповідає викли-
кам часу, потребам окремої особистості та 
суспільства у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню освітньої міграції та її впливу на 
соціально-економічний розвиток країни при-
свячено праці як зарубіжних, так і вітчизняних 
учених. Зокрема, О. Гринькевич [8], П. Без-
углий [10] та Г. Смалійчук [11] розкрили сут-
ність, розглянули інституційні форми освітньої 
міграції, а також визначили вплив державної 
політики на її регулювання. Л. Жураковська 
[4] проаналізувала сучасні світові тенденції в 
освітній міграції та пов’язала зростання її тем-
пів із глобалізаційними процесами. О. Біля-
ковська [9] та К. Брензович [6] дослідили при-
чини, мотиви та наслідки освітньої міграції у 
розрізі національних економік країн. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Даючи трактування 
освітній міграції, зазначені вчені порівнюють її 
з академічною мобільністю, транскордонною 
освітою, навчальною міграцією та еміграцією 
через освіту. Однак усі підходи авторів до 
тлумачення освітньої міграції є тотожними з 
погляду мети та змісту відповідного процесу, 
оскільки розглядають освітню міграцію як 
переміщення осіб різних вікових груп (пере-
важно молоді) за кордон для здобуття вищої 
освіти. Освітніх мігрантів об’єднують спільна 
мета та мотиви, вони є споживачами освіт-
ніх послуг, учасниками освітніх програм ака-
демічного обміну. Для нашої держави як для 
країни – експортера освітніх мігрантів досить 
важливим є аналіз наслідків відтоку інтелек-
туального потенціалу та молодих фахівців із 
погляду гальмування розвитку національної 
економіки. Отже, подальшого дослідження 
потребує питання державного регулювання 
процесів освітньої міграції в контексті сучас-
них освітніх трендів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Обмін ідеями, знаннями, іннова-
ційними науковими дослідженнями, високок-
валіфікованими науковими кадрами та фахів-
цями стає запорукою економічного прогресу 
суспільства, де особливе місце відводиться 
освітній міграції як ключовій, інтелектуаль-
ній за змістом формі міграційних переміщень 
населення. Прагнення національних економік 
до розвитку через нагромадження інтелек-
туального капіталу закономірно актуалізує 
необхідність вивчення освітньої міграції, її 
причин, тенденцій та соціально-економічних 
наслідків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Характерними рисами освітньої 
міграції є її добровільний, масовий, соціокуль-
турний та короткостроковий характер, чітко 
визначені строки перебування за кордоном 
(період здобуття освіти), вікові обмеження та 
мета виїзду за кордон: отримання професій-
ної освіти, проходження стажувань та прак-
тик, проведення наукових досліджень.

Освітня міграція набирає обертів почина-
ючи з ХVI ст. та продовжує нарощувати темпи. 
Підтвердженням цього факту є офіційна ста-
тистика, що оприлюднена Міжнародною орга-
нізацією економічної співпраці та розвитку 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD). Так, у 1975 р. у світі 
налічувалося 0,8 млн. іноземних студентів 
третинного рівня, тоді як у 2011 р. цей показ-
ник збільшився майже в 5,4 рази і становив 
4,3 млн. студентів [1]. Більше того, за даними 
UNESCO, впродовж 1980–1990 рр. цей показ-
ник зріс на 18%, у 1990–2000 рр. – вже на 
60%, а в 2000–2010 рр. – на 99%. У 2017 р. у 
закладах вищої освіти налічується 4,85 млн. 
іноземних студентів, що на 22,5% більше, ніж 
у 2011 р. [2]. Причому, за прогнозами фахів-
ців, у 2020 р. кількість іноземних студентів – 
здобувачів вищої освіти сягне 8 млн. осіб [3]. 
Тобто освітня міграція продовжує відігравати 
важливу роль у соціально-економічному роз-
витку країн, визначаючи тренди в освітній 
сфері, найбільш затребувані спеціальності та 
галузі знань, конкурентоспроможні універси-
тети й національні економіки.

Доцільно зазначити, що переважно до 
переліку країн – імпортерів освітніх мігрантів 
належать високорозвинені країни, що мають 
потужний науковий потенціал, розгалужену 
освітню інфраструктуру та лідируючі позиції у 
світових рейтингах найкращих університетів. 
Так, у 2015 р. за часткою іноземних студен-
тів до загальної кількості іноземних студен-
тів країнами-лідерами є США (907 тис. осіб), 
Великобританія (431 тис. осіб), Австралія 
(294 тис. осіб), Франція (239 тис. осіб), Німеч-
чина (229 тис. осіб) та Канада (172 тис. осіб) 
[5] (рис. 1).

Для країн, що приймають іноземних сту-
дентів, існують значні геополітичні, еконо-
мічні, демографічні та соціальні переваги, 
а саме: значні фінансові надходження до 
бюджету національних економік (наприклад, 
за надання освітніх послуг іноземним студен-
там у 2012 р. до державної скарбниці Сполуче-
них Штатів Америки надійшло 22,7 млрд. дол. 
США [4]); розвиток туристичної галузі та 
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збільшення надходжень від зростання турис-
тичних потоків; розвиток інноваційного та 
матеріально-технічного складників освітньої 
галузі, розширення асортименту освітніх 
послуг та прискорена інтеграція національних 
ЗВО у міжнародний освітньо-науковий про-
стір; поліпшення демографічних показників 
через омолодження структури населення та 
його кількісного збільшення; інтелектуаліза-
ція людського капіталу та потенційне забез-
печення народного господарства країни висо-
кокваліфікованими фахівцями, що, своєю 
чергою, прискорює науково-технічний про-
грес та економічний розвиток країн. 

Дійсно, освітня міграція все частіше пере-
ходить у форму трудової імміграції. Іно-
земці – здобувачі вищої освіти прагнуть про-
фесійної реалізації в країні, де отримують 
освіту, оскільки саме освітнім мігрантам, що 
вже прожили певний період часу на терито-
рії країни – імпортера освітніх послуг, наба-
гато легше адаптуватися до умов та правил 
життя, законодавчої бази, мовної політики та 
інших соціально-економічних особливостей. 
Найбільш яскравим представником серед 
країн, де значних масштабів здобула та про-
довжує здобувати імміграція через освіту, 
є США. Офіційна статистика свідчить, що 
майже 25% висококваліфікованих трудо-
вих мігрантів США спочатку навчалися у цій 
країні. Так, майже 55% іммігрантів із країн 
Латинської Америки та Карибського басейну, 
понад 40% з Індії та Китаю після завершення 
навчання отримали робочу візу та залиши-
лися працювати у США [4]. У 2008–2009 рр. 
освітні мігранти, що здобували вищу освіту в 
закордонних університетах, продовжили пра-
цювати у Канаді (33 % іноземних студентів), 
Франції (32%), Чехії (31%), Австралії (30%), 

Нідерландах (27%), Німеччині та Великобри-
танії (26% та 25% відповідно). Світова ста-
тистика стверджує, що в країні перебування 
(навчання) залишається у середньому від 
15% до 30% освітніх мігрантів, і ця цифра 
щорічно зростає [7].

Більше того, іноземні студенти, що отри-
мали диплом бакалавра (магістра), продовжу-
ють навчання в аспірантурі та після отримання 
наукового ступеня в певній галузі залишаються 
працювати в країні. За даними 2001 р., 71% 
іноземців, що захистили докторські дисертації 
в США, продовжують працювати у цій країні 
[4]. Враховуючи цю тенденцію та наявні демо-
графічні та кадрові проблеми, що нині при-
таманні розвиненим країнам, а саме низький 
рівень народжуваності, старіння нації, нестача 
кваліфікованої робочої сили, державна полі-
тика цих країн буде спрямована на залучення 
освітніх мігрантів та сприяння їх подальшому 
працевлаштуванню. Наприклад, такі країни, як 
США, Канада, Франція, Німеччина, Швейцарія, 
Японія, Австралія, Ірландія, Чехія та Словач-
чина, запровадили преференції для іноземних 
студентів, а саме: можливість офіційного пра-
цевлаштування під час навчання (законодавчо 
визначено певну кількість годин на тиждень) та 
відстрочка на перебування у країні навчання 
строком на один-два роки для пошуку роботи, 
звільнення від необхідності обґрунтування 
найму на роботу, якщо студент-іноземець пра-
цевлаштувався за здобутою кваліфікацією, 
спрощення процедури отримання робочої візи 
після закриття студентської та прискорення 
процедури отримання громадянства цієї кра-
їни тощо. Ці заходи спрямовано на утримання 
та збільшення кількості молодих висококва-
ліфікованих кадрів у межах країни для вико-
ристання їхнього інтелектуального потенціалу 

Рис. 1. Географічна структура країн – реципієнтів освітніх мігрантів 
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задля інноваційного розвитку всіх сфер еконо-
міки країни. 

Досить цікавим є співвідношення обся-
гів освітньої еміграції та імміграції. Так, до 
Австралії на навчання приїжджає в 22 рази 
більше іноземних студентів, аніж виїжджає 
австралійців на навчання, до Великобрита-
нії – у 16 разів, до США – у 13 разів більше, 
до Франції – у 4 рази, до Чехії – у 3 рази, тоді 
як до України – лише на третину [6]. Ці дані 
можуть свідчити про участь нашої держави 
у глобалізаційних процесах, а, отже, й при-
скорену інтеграцію національної освітньої 
системи у світовий освітній простір, з одного 
боку, та нарощення темпів інтелектуальної 
міграції – з іншого, що, своєю чергою, прово-
кує загрозу для національної економіки щодо 
втрати значного інтелектуального капіталу та 
трудового потенціалу. 

Слід зазначити, що перед країнами – доно-
рами інтелектуального капіталу строять сер-
йозні виклики та загрози економічній безпеці, 
серед яких доцільно виділити ризики втрати 
трудового потенціалу та переходу освітньої 
міграції в трудову еміграцію населення, погір-
шення структури населення через збільшення 
середнього віку працюючого населення. Також 
виникає загроза, пов’язана з гальмуванням 
розвитку науково-технічного прогресу країн, 
адже можливий «відплив мізків», тобто країна 
втрачає свій інтелектуальний потенціал, що, 
своєю чергою, сповільнює інноваційний роз-
виток країни, затримує економічне зростання. 
Так, кожен п’ятий дипломований випускник 
ЗВО найменш розвинених країн іммігрує на 
постійне місце проживання та працевлашту-
вання до розвинених країн, тим самим завда-
ючи шкоди своїй національній економіці.

До переваг країн – донорів іноземних сту-
дентів за умови, що освітні мігранти повер-
нулися на батьківщину, відносять посилення 
міжнародних зв’язків через співпрацю країн 
та університетів, економію коштів на підго-
товку кваліфікованих фахівців, економіка 
країни отримує висококваліфікованого спе-
ціаліста, що має високий рівень професій-
ної підготовки, володіє іноземною мовою та 
кращими адаптаційними характеристиками, 
ніж звичайний мігрант. Усе це дає позитив-
ний соціально-економічний ефект для роз-
витку країни.

Проаналізуємо географічну структуру 
країн – донорів іноземних студентів. Так, 50% 
питомої ваги освітніх мігрантів за країнами 
походження припадає на країни Азії, 25,2% – 
це студенти з європейських країн та 12,4% – 

представники Африканського континенту [4]. 
Серед країн, що є найбільшими експорте-
рами іноземних студентів, доцільно виділити 
Китай (723 тис. осіб), Індію (223 тис. осіб), 
Південну Корею (139 тис. осіб), Німеччину 
(132 тис. осіб), Францію (80 тис. осіб), Туреч-
чину (83 тис. осіб), Російську Федерацію 
(71 тис. осіб) та Італію (63 тис. осіб) [4]. Зазви-
чай громадяни європейських країн та Китаю 
виїжджають на навчання до сусідніх розви-
нених країн Європи або до США та Канади, 
тоді як значна частина представників Азії та 
Російської Федерації вибирає країни із серед-
нім рівнем економічного розвитку та мовною 
ідентичністю, близькою культурною спадщи-
ною та спільним історичним минулим. 

Пояснення цього феномену криється у 
залежності освітніх мігрантів від політичних, 
економічних та культурнолінгвістичних чин-
ників, оскільки наявність тісних політичних та 
міжнародних зв’язків між країн-донорами та 
країнами – реципієнтами іноземних студен-
тів, споріднений рівень економічного розви-
тку, відкритість географічних кордонів та їх 
близькість, відсутність мовних бар’єрів дають 
змогу освітньому мігранту здобувати вищу 
освіту за кордоном. Більше того, підвищують 
академічну мобільність та спрощують проце-
дуру здобуття вищої освіти за кордоном наяв-
ність угод про співпрацю між університетами, 
уніфіковані освітні стандарти та адаптована 
навчальна програма, а також можливість 
одержання диплому міжнародного зразку, що 
визнається більшістю країн світу.

Проводячи паралель та аналізуючи місце 
нашої держави на світовому ринку освітніх 
послуг, необхідно відзначити, що на даному 
етапі Україна виступає як країна-донор, 
постачальник освітніх мігрантів в інші кра-
їни. Це можна пов’язати з тим, що зростає 
рівень доступності здобуття вищої освіти за 
кордоном, розширюються географія міжна-
родних зв’язків та співпраця вітчизняних ЗВО 
із закордонними університетами, поглиблю-
ються політичні та економічні зв’язки нашої 
держави з країнами Європейського Союзу та, 
на жаль, відбувається загострення воєнного 
конфлікту на сході країни, погіршення рівня 
економічного життя населення, а також зрос-
тає трудова міграція населення України. 

Характерну ознаку масовості освітня мігра-
ція в Україні здобула починаючи з 2000 р. та 
має тенденцію до щорічного збільшення кіль-
кості українських студентів, що виїжджають за 
кодон для здобуття освіти та подальшого пра-
цевлаштування. Так, за даними Інституту ста-
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тистики ЮНЕСКО, лише за період із 2000 по 
2012 р. чисельність українських студентів за 
кордоном збільшилася у понад чотири рази 
і сягнула 37 тис. осіб. Тоді як у 2016 р. кіль-
кість української молоді, що вирішила здобу-
вати вищу освіту за кордоном, зросла майже 
у шість разів порівняно з 2000 р. та становила 
54 144 особи [2]. За останні 15 років серед-
ній щорічній приріст відтоку вітчизняних абі-
турієнтів за кордон дорівнює 15,5%. Більше 
того, згідно зі статистичними даними, підго-
товленими незалежним аналітичним центром 
CEDOS на основі моніторингу суспільних про-
цесів в освітній та міграційній сферах, упро-
довж останніх п’яти років кількість українських 
студентів в іноземних університетах зросла 
майже в 1,6 рази, водночас у глобальній попу-
ляції серед іноземних студентів українці ста-
новлять лише соту частину [12]. Це свідчить 
про негативну тенденцію для розвитку україн-
ського освітнього ринку та ринку праці.

На рис. 2 представлено географічну струк-
туру країн – реципієнтів українських студентів.  

Доцільно зазначити, що найбільша кількість 
українських студентів серед інших іноземних 
студентів зосереджена у вишах Польщі (53%), 
на другому місці з відривом майже 40% зна-
ходиться Словаччина (7%), далі йдуть Росія 
(6,8%), Молдова (6,4%), Чехія (5,5%), Болгарія 
(4,5%), Угорщина (4,3%), країни Прибалтики 

(максимум до 5,1%), Італія (3%), Німеччина 
(2,9%). Питома вага українських студентів у 
ЗВО інших країн є незначною, тобто не пере-
вищує 2%. Подібний розподіл пояснюється 
наявністю певної привабливості країни та її 
університетів для вітчизняних студентів. Так, 
згідно з результатами проведеного вибірко-
вого обстеження [6] та аналізом публікацій 
[4; 8–12], визначено основні мотиви, критерії 
(чинники), якими керуються українські сту-
денти під час вибору закордонних ЗВО: тери-
торіальна близькість; культурна та лінгвіс-
тична спорідненість; доступність навчання за 
кордоном; можливість подальшого працевла-
штування після завершення навчання; висока 
якість та престижність освіти (університету); 
присутність діаспори та трудова міграція 
батьків/членів сім’ї.

Аналіз динаміки кількості українських сту-
дентів у закордонних ЗВО дасть змогу про-
слідкувати зміну освітніх трендів та визна-
чити, які з країн – експортерів освітніх послуг 
користуються високим попитом, тобто є най-
більш затребуваними серед українського сту-
дентства (рис. 3). 

Починаючи з 2009 р. стабільні позиції щодо 
нарощення попиту серед українських студен-
тів мають такі країни, як Польща, Росія, США, 
Угорщина, Болгарія, Туреччина, Німеччина, 
Канада, Чехія, Австрія та Франція. Це може 

Рис. 2. Питома вага українських студентів в іноземних університетах, 2014–2015 рр. [12]
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свідчити про те, що уряди цих країн на постій-
ній основі дбають про престиж національної 
вищої школи, підвищують якість освітньої 
системи та створюють сприятливі умови для 
залучення якомога більшої кількості вітчизня-
них студентів. 

Аналіз даних, представлених в офіційному 
звіті аналітичного центу CEDOS за 2017 р. 
[14], дає змогу стверджувати, що в 2016 р. 
збережено тенденції щодо основних напрям-
ків освітньої міграції українських студентів 
(рис. 4). 

Отже, у 2015–2016 рр. за межами нашої 
держави вищу освіту здобувало 66 688 укра-
їнських громадян, найбільш бажаними продо-
вжують залишатися ЗВО Польщі, де навча-

ється 45,4%, або 30 041 український студент, 
країн Єврозони: Італія, Німеччина, Чехія, 
Франція, Австрія, Іспанія та Угорщина (понад 
37%, або 24 523 особи), РФ (майже 11%, або 
6 936 осіб) та США, Канади чи Австралії (до 
7% українського студентства). Загалом дина-
міка кількості вітчизняних студентів за кордо-
ном за останні вісім років становила 176% [13]. 
Більше того, розроблений аналітиками CEDOS 
прогноз [13] дає змогу констатувати факт збе-
реження тренду освітньої міграції серед укра-
їнської молоді. Зокрема, збільшиться потік 
вітчизняних студентів до польських ЗВО (за 
прогнозами у 2016/2017 навчальному році в 
сусідній Польщі здобували професійну освіту 
майже 34 тис. українських громадян), загалом 

Рис. 3. Темпи росту чисельності українських студентів у першій двадцятці країн – 
експортерів освітніх послуг за період із 2009 по 2015 р. [12]

Рис. 4. Питома вага вітчизняних студентів у країнах –  
експортерах освітніх послуг за даними 2016 р. [14]
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вищу освіту за кордоном щонайменше отри-
мували 72 тис. наших громадян.

Однак найбільш цікавим із погляду ана-
лізу є досвід Польщі, адже саме до цієї кра-
їни на навчання виїжджає більша половина 
українського студентства. Так, аналітики 
центру CEDOS зазначають, що за період із 
2009 по 2016 р. чисельність вітчизняних сту-
дентів зросла в понад 10 разів (із 2 831 до 
30 041 особи) [12; 13]. То ж у чому криється 
феномен Польщі як країни-лідера, найбільш 
бажаного освітнього центу для української 
молоді?

Узагальнюючи думки багатьох учених, що 
досліджували питання інтенсифікації освіт-
ньої міграції українців у бік Польщі [8; 9; 
11–13], констатуємо, що затребуваність поль-
ської вищої освіти зосереджено на: наявності 
міждержавних угод про співпрацю на ринку 
освітніх та професійних послуг; сприятливих 
умовах надання освітніх послуг; іміджі та кон-
курентоспроможності польської вищої освіти 
в світі порівняно з українською; спрощеній 
міграційній політиці; територіальній близь-
кості; збільшенні кількості українських трудо-
вих мігрантів та зростанні української діаспори 
в Польщі; мовній та соціокультурній близь-
кості; розширенні асортименту професій та 
можливостей подальшого працевлаштування 
на польському ринку праці; нерівномірності 
соціально-економічного розвитку регіонів 
України та погіршенні рівня життя населення. 
Польській уряд разом із Міністерством науки 
та освіти Польщі проводять активну державну 
освітню політику щодо збільшення кількості 
іноземних студентів у вишах країни. Зокрема, 
дуже ефективною та якісною є робота поль-
ських освітніх рекрутерів. Її результатив-
ність вражає: лише за 2015–2016 рр. приріст 
чисельності української молоді у ЗВО Польщі 
становив 32% [13].

Доцільно зазначити, що саме українські 
вищі навчальні заклади пропагують освіту за 
кордоном. Тобто здебільшого найпоширені-
шим джерелом інформації про здобуття закор-
донної вищої освіти та можливість академічної 
мобільності для української молоді є безпосе-
редньо офіційні сайти вітчизняних ЗВО. Отже, 
розширюючи міжнародні зв’язки, інтегруючись 
у міжнародній освітній простір, українські виші 
на добровільних засадах експортують свій 
освітній контингент до інших країн, тим самим 
знецінюють престиж та імідж вітчизняної вищої 
школи, обмежують можливості для розвитку 
освітньої сфери, провокують погіршення еко-
номічної та демографічної ситуації.

На жаль, незмінною залишається тенден-
ція щодо втрати Україною молодих учених. 
Так, найбільша кількість кандидатів наук у 
віці до 40 років виїжджає до США, Німеччини, 
Канади, Росії [10]. Згідно з даними аналітич-
ного центру CEDOS, лише за останні два-три 
роки для здобуття наукового ступеня до Чехії 
та Швейцарії виїхало вдвічі більше українців, 
на 40% збільшилася чисельність молодих 
учених у Польщі, за останні вісім років при-
ріст українських аспірантів у Німеччині стано-
вив 20% [13]. Отже, щорічно зростає частка 
молодих учених та аспірантів, які прагнуть 
пов’язати своє життя з наукою та працювати у 
науковій галузі за кордоном. Пояснення цьому 
можна знайти у масовому закритті науково-
технічних інститутів та організацій, скороченні 
чисельності наукових кадрів, неналежному 
фінансуванні вітчизняної науки. Це свідчить 
про недостатню увагу з боку держави до роз-
витку науково-технічної сфери, що, своєю 
чергою, несе негативні наслідки для розвитку 
вітчизняної науки та економіки у цілому.

Безумовно, відтік українських громадян за 
кордон для здобуття вищої освіти є негативною 
тенденцією для розвитку нашої країни. Проте 
за останні роки, за даними Державної служби 
статистики України [14], наша держава наро-
щує позиції як країна, що надає освітні послуги 
іноземним студентам. Так, починаючи з 2001 р. 
до 2014 р. чисельність іноземних громадян, 
що навчалися в ЗВО України, постійно зрос-
тала, а саме кількість іноземних громадян – 
студентів вітчизняних вишів зросла у майже 
чотири рази та середній темп приросту стано-
вив 12,6%. Починаючи з 2013/2014 навчаль-
ного року чисельність іноземних студентів 
почала поступово зменшуватися. Пояснення 
слід шукати у російській агресії та воєнних 
діях, що охопили схід нашої держави. Це, 
своєю чергою, дещо погіршило стан України 
на світовому ринку освітніх послуг, оскільки 
для іноземців наявність безпечних умов для 
навчання та проживання є одним із ключових 
чинників під час вибору закордонного універ-
ситету. Незважаючи на політичні, економічні, 
демографічні та воєнні загрози, що нині при-
таманні Українській державі, стабільною зали-
шається тенденція зростання кількості іно-
земних студентів. Так, питома вага іноземних 
студентів у загальній чисельності студентів 
у ЗВО І–IV рівнів акредитації збільшується: у 
2001/2002 навчальному році частка іноземців 
становила лише 1%, тоді як у 2016/2017 н. р. 
питома вага іноземних громадян – здобувачів 
професійної освіти зросла до 3%.
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Зміни відбулися лише у географічних 
напрямках прибуття іноземних студентів. За 
країнами походження освітніх мігрантів ліди-
руючі позиції до 2013 р. займали Китай, кра-
їни Африканського континенту, Росія, Сирія та 
Туреччина. Сучасний розподіл країн – донорів 
іноземних студентів виглядає так: на перші 
позиції вийшов Туркменістан (приблизно 30% 
студентів приїжджає на навчання з цієї кра-
їни), потім йде Азербайджан (майже 18%), 
далі розташувалися Індія та Нігерія (при-
близно 7% та 6% відповідно), Ірак та Узбе-
кистан (по 5% із кожної країни), Марокко та 
Йорданія (по 4%), замикають перелік Китай 
та Туреччина (приблизно по 3,5%). Менше 
2% іноземних студентів прибуває з РФ, Грузії, 
Лівану, Гани, Польщі, Молдови, Ізраїлю, Сирії 
та інших країн [14]. 

Можна зробити висновок, що попитом укра-
їнська вища освіта користується переважно в 
країнах Центральної, Південно-Західної, Пів-
денної та Східної Азії, Африки та Закавказзя. 
Більшість цих держав належить до країн, що 
розвиваються та тільки намагаються знайти 
власну модель соціально-економічного роз-
витку, мають значні площі, велику щільність 
(густоту) населення та нестачу ресурсів. Саме 
тому Україна розглядається урядами цих дер-
жав як країна, що пропонує доступну освіту 
та гідні умови для проживання їхніх грома-
дян. Однак якщо наша держава хоче утриму-
вати та нарощувати свої позиції як країни – 
реципієнта іноземних студентів, збільшувати 
чисельність іноземних громадян та розширю-
вати діапазон країн їх походження, перетво-
ритися з країни-імпортера на країну – експор-
тера освітніх послуг, необхідно відповідати 
міжнародним освітнім трендам, бути адап-
тивною до мінливим вимог сучасного світу та 
конкурентоспроможною. 

Розуміючи значення освітньої міграції для 
розвитку національної економіки, Україна має 
переглянути освітню політику в бік реформу-
вання передусім інституційного середовища. 
Державна освітня та міграційна політика, 
законодавча база, цінності, норми та пріори-
тети, а також організації та інститути, що їх 
регламентують, мають сприяти ефективному 
управлінню та розвитку процесів освітньої 
міграції.

Для того щоб українські ЗВО могли задо-
вольняти потреби не тільки національної еко-
номіки у висококваліфікованих фахівцях, а 
й отримали топові місця у міжнародних рей-
тингах найкращих університетів, а вітчизняна 
система вищої освіти була визнана якісною 

та посіла гідне місце на міжнародній освітньо-
науковій арені, політика уряду нашої держави 
має бути спрямована на розроблення та реа-
лізацію переліку тактичних та стратегічних 
заходів, ключові місця в якому слід відвести: 

1) реформуванню законодавчої бази (вихід 
національної системи вищої освіти на міжна-
родний рівень передбачає не тільки ратифі-
кацію міжнародних договорів у галузі надання 
освітніх послуг, а й внесення відповідних змін 
до українських нормативно-правових актів 
щодо надання вітчизняним ЗВО відповід-
них прав та обов’язків, тих самих, що мають 
закордонні виші (автономія, академічні сво-
боди, належне фінансування тощо);

2) розвитку співробітництва між інститутами, 
що задіяні в процесах освітньої міграції (мають 
бути налагоджені зв’язки між вітчизняними та 
закордонними державними (регіональними) 
органами управління у сфері освіти, міграції, 
міжнародних відносин та іншими освітніми 
провайдерами задля міжкультурної комунікації 
та ефективного співробітництва);

3) розробленню цілісної стратегії розвитку 
національної освіти (цей документ має врахо-
вувати здобутки та слабкі боки галузі, сучасні 
освітні тренди та базуватися на пріоритетах 
розвитку національної освітньої системи);

4) розвитку внутрішньої освітньої мігра-
ції та академічної мобільності (пріоритет-
ними напрямами для нашої держави мають 
стати підтримка та розвиток міжрегіональної 
освітньої міграції за рахунок обґрунтованого 
стратегічного планування та прогнозування 
потреби національної економіки у фахівцях 
відповідного рівня підготовки. На державному 
рівні має формуватися цільове державне 
замовлення та справедливо розподілятися 
між регіональними ЗВО);

5) збалансуванню освітньої міграцію у бік 
збільшення експорту освітніх послуг (дер-
жавна політика має бути спрямованою на 
утримання українського студентства та наро-
щення чисельності іноземних студентів. Уряд 
має посилити контроль над діяльністю освіт-
ніх рекрутерів, що представляють інтереси 
іноземних ЗВО та сприяють відтоку україн-
ських студентів за кордон);

6) активізації міжнародної освітньої діяль-
ності (для того щоб бути конкуренто-спромож-
ною та обіймати лідируючі позиції у світових 
рейтингах найкращих освітніх систем, наша 
держава має приймати активну участь у між-
народних освітньо-наукових та культурних 
проектах, проводити активну діяльність на 
закордонних освітніх ринках для залучення 
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іноземних студентів, поглиблювати міжна-
родну співпрацю, вітчизняні вчені мають 
представляти свої наукові здобутки на міжна-
родній освітній арені тощо);

7) забезпеченню належного фінансування 
освітньої галузі (ЗВО, щоб конкурувати за 
іноземних студентів, мають запропонувати 
останнім гідні умови проживання та навчання, 
розвинену освітньо-наукову інфраструктуру. 
Поки частка ВВП, що витрачається на освіту в 
нашій країні, не сягне рівня розвинених євро-
пейських країн, не може йтися про інновацій-
ний розвиток жодної сфери);

8) сприянню реінтеграції освітніх мігрантів 
(створити в країні сприятливі умови для про-
фесійної реалізації та належного рівня життя 
студентам, які вже здобули або здобувають 
освіту за кодоном, для їх повернення на бать-
ківщину);

9) пропаганді престижу вищої та професій-
ної освіти в суспільстві (лише якісна та випе-
реджаюча запити економіки освіта буде затре-
бувана суспільством, її авторитет та імідж не 
мають викликати сумнівів та працювати на 
добробут людей. Необхідно боротися з коруп-
цією у стінах навчальних закладів та підіймати 
престиж праці викладача в суспільстві. Вихову-
вати молодих українців з чіткою громадською 
свідомістю та пояснювати їм, що освітня мігра-
ція має носити циркулярний характер);

10) налагодженню ефективної співпраці 
між ринком освітніх послуг та ринком праці 
(роботодавці мають формувати попит на 
вищу освіту в країні, диктувати ЗВО, які саме 
фахівці та з якими саме компетентностями 
будуть затребувані на ринку праці. Досягти 

цього можливо лише шляхом постійної співп-
раці освітнього сектору з виробництвом та 
сферою послуг);

11) постійному моніторингу стану освітньої 
міграції в Україні та світі (наша держава має 
йти в ногу з часом, підтримувати світові освітні 
тренди та розвивати інноваційну освіту. Для 
цього потрібно на постійні основі проводити 
моніторинг процесів освітньої міграції, зби-
рати відповідні статистичні дані та прово-
дити спеціальні вибіркові обстеження ЗВО на 
предмет масштабів міжнародної співпраці та 
основних показників академічної мобільності 
студентів тощо).

Висновки з цього дослідження. Узагаль-
нюючи, зазначимо, що в умовах глобалізації 
освітня міграція виступає трендом сучасності, 
її вплив на розвиток національних економік та 
ринок освітніх послуг є значним. Поки Україна 
займає позиції країни – донора студентів для 
закордонних ЗВО, наша державна політика 
має бути спрямованою на реформування 
національної системи вищої освіти шляхом 
поступового корегування законодавчої бази, 
надання українським вишам широкої автоно-
мії, налагодження співпраці з ринком праці та 
потенційними роботодавцями щодо впрова-
дження дієвого механізму працевлаштування 
студентів, розроблення освітніх програм, що 
затребувані на міжнародній освітній арені. 
Безумовно, Українська держава має ефек-
тивно використовувати економічні та суспільні 
переваги, що надає освітня міграція, проте 
досить важливо дотримуватися національних 
пріоритетів та рухатися у бік експортування 
освітніх послуг.
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У статті здійснено SWOT-аналіз запровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб в 
Україні, який базується на проведеному опитуванні фізичних осіб-платників податку. На цій основі змодельо-
вано оптимальну шкалу прогресивного оподаткування податку з доходів фізичних осіб та обґрунтовано, що 
для забезпечення його справедливості як регулятора соціально-економічного розвитку країни та підвищення 
надходжень до бюджету доцільно застосовувати лінійну модель зі збільшенням суми зібраних податків на 
10% зі ставкою 15% для груп населення з найменшим доходом.
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В статье осуществлен SWOT-анализ введения прогрессивного налогообложения доходов физических лиц 
в Украине, основанный на проведенном опросе физических лиц-налогоплательщиков. На этой основе была 
смоделирована оптимальная шкала прогрессивного налогообложения налога с доходов физических лиц и 
обосновано, что для обеспечения его справедливости как регулятора социально-экономического развития 
страны и повышения поступлений в бюджет целесообразно применять линейную модель с увеличением сум-
мы собранных налогов на 10% по ставке 15% для групп населения с наименьшим доходом.
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The article carried out SWOT-analysis of the introduction of progressive taxation of personal income in Ukraine, 
based on a survey of individuals-taxpayers. On this basis, the optimal scale of progressive taxation of personal in-
come tax was modeled and it is justified that in order to ensure its fairness as a regulator of the country's social and 
economic development and increase in budget revenues, it is expedient to apply a linear model with an increase in 
the amount of collected taxes by 10% rate of 15% for the groups with the lowest income.

Keywords: progressive taxation, personal income tax, optimal scale of progressive taxation, SWOT-analysis.

Постановка проблеми. Розвиток України 
як соціально орієнтованої правової держави, 
націленої на інтеграцію у європейське спів-
товариство, визначається рівнем розвитку 
усіх державних інститутів, зокрема й подат-
кової системи. Водночас податкова система 
потребує приведення у відповідність із пріо-

ритетами державної політики соціально-еко-
номічного розвитку, забезпечення достат-
нього обсягу сукупних податкових находжень 
до бюджетів усіх рівнів на основі проведення 
збалансованої бюджетної політики.

Оподаткування фізичних осіб є складним 
і багатогранним економічним поняттям. Пер-
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спективи його реформування залежать від 
об’єктивних економічних умов і цілей держав-
ної політики в сфері економіки. У більшості 
країн світу податок із доходів фізичних осіб є 
одним із головних джерел доходної частини 
бюджету, а його частка в державному бюджеті 
безпосередньо залежить від рівня розвитку 
економіки [1]. 

Як показав аналіз структури податкового 
навантаження [2; 3], питома вага ПДФО в 
загальному обсязі податкових надходжень в 
країнах із різним рівнем економічного розви-
тку є різною: 25% у розвинених країнах; 9,1% у 
країнах, що розвиваються, та 11,79% в Україні.

Також слід зазначити, що ПДФО пов’яза-
ний зі споживанням і може або стимулювати, 
або скорочувати його. Сьогодні в Україні 
простежується така тенденція: значна час-
тина працюючого населення не має змоги 
задовольнити власні потреби та забезпечу-
вати себе відповідними благами на рівні, що 
вищий за мінімально встановлені державні 
стандарти [3; 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній економічній літературі проблемам 
удосконалення механізму оподаткування дохо-
дів фізичних осіб присвячені праці В.Л. Андру-
щенка, Л.М. Демиденко, А.І. Крисоватого, 
І.О. Луніної, В.М. Мельника, О.Р. Романенка, 
В.М. Суторміної, В.М. Федосова, С.І. Юрія. 

Варто зазначити, що погляди авторів 
щодо питань побудови дійсно ефективного 
механізму оподаткування доходів фізичних 
осіб, який зміг би оптимально задовольнити 
потреби як держави, так і платників податків, 
є досить суперечливими.

Тому в сучасних умовах, коли надходження 
від оподаткування доходів фізичних осіб ста-
ють визначальним джерелом формування 
бюджетних доходів, малодослідженими зали-
шилися проблемні питання обґрунтування 
напрямів досягнення оптимального співвідно-
шення між економічною ефективністю і соці-
альною справедливістю податку, що і визна-
чає актуальність цього дослідження.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є моделювання оптимальної шкали 
прогресивного оподаткування податку з дохо-
дів фізичних осіб як справедливого регуля-
тора соціально-економічного розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Становлення системи оподатку-
вання доходів населення в Україні почалося у 
1991 р. Було визначено умови оподаткування 
та ставки прибуткового податку для всіх кате-
горій платників. Притаманною рисою розвитку 

системи оподаткування доходів фізичних осіб 
в Україні є постійна зміна ставок та інтерва-
лів прогресивного оподаткування. Спочатку, в 
1991 р., ставки було визначено у розмірі 13, 
30, 40, 45 і 50%; вже у 1992 р. – 12, 15, 20 і 
30% залежно від розміру доходу. З 1 жовтня 
1994 р. прийнято іншу шкалу ставок податку – 
10, 20, 30, 40 і 50% [4; 5].

Так, чинна до 2004 року прогресивна шкала 
ставок податку на доходи фізичних осіб змі-
нена на пропорційну ставку 13%. Проте 
запровадження у 2004–2007 роках найниж-
чої ставки в Європі в розмірі 13% не сприяло 
легалізації тіньових доходів. Із 2007 р. – 15% 
та з 2011 р. – на малопрогресивну 15%/17%. 
Із 01.01.2015 р. збільшено ставку ПДФО 
(з 17% до 20%), яка застосовувалася до дохо-
дів понад 10 розмірів мінімальної заробітної 
плати, тобто шкала ставок становила вже 
15% і 20%. Але вже у 2016 році ставку податку 
знову змінили на пропорційну 18%, незважа-
ючи на світову тенденцію встановлення про-
гресивних ставок оподаткування доходів гро-
мадян [4–6].

Варто зазначити, що зазначені податкові 
важелі малопрогресивного оподаткування, 
що діяли з 2011 по 2016 рр., недостатньо 
виконують завдання регулювання рівня дохо-
дів населення відповідно до сутності регулю-
ючої функції податків та принципів побудови 
податкової системи України.

Податок на доходи фізичних осіб, окрім 
фіскальної функції, наділений перерозподіль-
чими властивостями. Перерозподільча дія 
цього податку проявляється в тому разі, коли 
він найоптимальніше задовольняє принципи 
справедливості та рівномірності під час опо-
даткування доходів населення. 

На нашу думку, на сучасному етапі рефор-
мування податкової системи України необ-
хідне розроблення концепції оподаткування 
доходів фізичних осіб, яке повинне врахову-
вати як світовий досвід, так і специфічні осо-
бливості державної системи, устрою та полі-
тики України. Згідно з цим, оподаткування має 
відповідати таким принципам [5, 7–9]:

– кожен громадянин зобов’язаний брати 
участь певною часткою свого доходу у фор-
муванні бюджету, який потім буде витрачено 
на загальнодержавні цілі;

– податкове навантаження повинно бути 
розділене між окремими особами пропо-
рційно доходам, які вони отримують;

– з економічних підстав не можуть підля-
гати оподаткуванню особи, доходи яких не 
перевищують прожитковий мінімум;
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Таблиця 1
SWOT-аналіз запровадження прогресивного оподаткування
СИЛЬНІ СТОРОНИ

– вирівнювання платників податків у їх 
зобов’язаннях перед державою;
– зниження податкового навантаження на соці-
ально незахищені верстви;
– більш високі податкові ставки для багатих 
людей зменшують ймовірність соціальних потря-
сінь у суспільстві;
– збільшення доходів скарбниці за рахунок бага-
тих дає змогу на більш високому рівні виконувати 
соціальні функції держави: забезпечення доступу 
населення до якісної медицини й освіти, роботи 
правоохоронних органів і судової системи.

СЛАБКІ СТОРОНИ
– прогресивне оподаткування зменшує 
стимули до праці. Якщо все більша час-
тина доходів вилучається через податки, 
то немає сенсу працювати більше;
– ускладнення роботи для податкової 
служби.

МОЖЛИВОСТІ
– збільшення частки податку на доходи фізичних 
осіб у загальному обсязі податкових надходжень;
– підвищення фінансової грамотності населення 
(прагнучи зменшити податкове навантаження, 
громадяни будуть змушені цікавитися змінами 
податкового законодавства);
– поява середнього класу, на який і орієнтована 
ринкова економіка.

ЗАГРОЗИ
– не забезпечення зростання податкових 
надходжень та вищої якості суспільних 
благ через нерозвинену систему адміні-
стрування податків, розповсюдженість 
схем ухилення від оподаткування;
– стимулювання нелегальної сплати 
податків з використанням недоліків у 
податковому законодавстві.

– рівень податкового вилучення повинен від-
повідати оптимальному значенню, за якого у 
фізичної особи не знижуються стимули до праці;

– податкове законодавство повинно бути 
гранично зрозумілим для платників, не допус-
кати довільного тлумачення.

Згідно зі звітом Міністерства фінансів Укра-
їни [2; 4], станом на 01.10.2017 року податкові 
надходження у вигляді податку на доходи 
фізичних осіб становлять 53 613,8 млн. грн., 
що становить11,79% загальної суми податко-
вих надходжень.

Прогресивне оподаткування – метод опо-
даткування, за якого у разі зростання подат-
кової бази збільшується ставка податку [8]. 
Як показав проведений аналіз податкових 
систем провідних країн світу, ця шкала опо-
даткування застосовується в Австралії, Бель-
гії, Великобританії, Німеччині, Данії, Ізраїлі, 
Іспанії, Італії, Канаді, Китаї, Люксембурзі, 
Нідерландах, Фінляндії, Франції, США, Шве-
ції, Швейцарії, ПАР тощо. При цьому слід від-
значити, що в наведеному переліку більшість 
становлять розвинені країни.

Сьогодні українське податкове законодав-
ство не передбачає диференційовану шкалу 
оподаткування доходів фізичних осіб залежно 
від рівня доходів. В Україні відповідно до 
Податкового кодексу [6] діє єдина ставка при-
буткового податку в розмірі 18%, що є плос-
кою шкалою оподаткування.

Для вирішення поставленої мети дослі-
дження нами було проведено опитування 

150 фізичних осіб-платників податку у віці від 
20 до 60 років мешканців Дніпропетровської 
області для того, аби підтвердити доцільність 
розроблення оптимальної шкали прогресив-
ного оподаткування за допомогою економіко-
математичного моделювання. Згідно з отри-
маними результатами було з’ясовано, що:

– 64,3% опитаних не знають, що таке про-
гресивне оподаткування;

– 35,7% опитаних ставляться позитивно 
до впровадження прогресивного оподатку-
вання, 42,9% – нейтрально та 21,4% – нега-
тивно;

– 14,3% опитаних вважають, що сис-
тема оподаткування в Україні є правильною, 
78,6% – неправильною, а 7,1% не визначи-
лися з відповіддю;

–  50% опитаних згодні перейти на про-
гресивне оподаткування, 28,6% – не згодні, 
21,4% – не визначилися з відповіддю.

Для виявлення сильних і слабких сторін 
прогресивного оподаткування, а також його 
можливостей та загроз, що можуть виникнути 
в Україні на етапі його функціонування, було 
застосовано SWOT-аналіз, результати якого 
подані в таблиці 1. 

З огляду на вдалий досвід застосування 
прогресивного підходу до оподаткування 
доходів фізичних осіб у розвинених країнах, 
що підтверджується рівнем ВВП на душу 
населення не нижче 5261 дол. [10] (у порів-
нянні – в Україні ВВП на душу населення ста-
новить 2194 дол.), ми пропонуємо розглянути 
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різні підходи до застосування цього механізму 
в Україні за допомогою побудови економіко-
математичної моделі [11; 12]. 

Для її розрахунку ми використаємо града-
цію, яку використовує Державна служба ста-
тистики України – за рівнем середньодушових 
еквівалентних загальних доходів у місяць [4]. 
Також нами було консолідовано статистичні 
дані, які були отримані в результаті анкету-
вання, що дало змогу визначити питому вагу 
кожного рівня середньодушових еквівалент-
них загальних доходів у заробітній платі в 
загальному обсязі отримуваних грошових 
доходів українців.

Спираючись на те, що загальна сума над-
ходжень від податку на доходи фізичних осіб 
складається з суми надходжень за кожним 
рівнем, пропонуємо розглянути модель, за 
якої збільшення ставки податку для кожної з 
груп буде константою (вар. 1, табл. 2), тоді: 

n n
i n n

j
i

j

m

j

= +
−( ) −( )

−( )
=∑

1
0 1

2

1

1

*

*α
,            (1)

де  ni – ставка податку на доходи фізичних 
осіб i-ої групи;

і – порядковий номер групи за рівнем 
середньодушових еквівалентних загальних 
доходів у місяць;

n0 – діюча ставка податку на доходи фізич-
них осіб;

n1 – ставка податку на доходи фізичних осіб 
для групи з найменшим середньодушовим 
еквівалентним загальним доходом у місяць;

m – порядковий номер останньої групи 
за рівнем середньодушових еквівалентних 
загальних доходів у місяць;

αj – питома вага суми податку на доходи 
фізичних осіб, сплаченого платниками і-ої 
групи, до загальної суми зібраного податку.

Припустимо, що ми заплануємо збіль-
шення надходжень (вар. 2, табл. 2), тоді 
ставки податку за прогресивною шкалою 
можна розрахувати таким чином:

� �n n
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де  t – відсоток, на який заплановано збіль-
шення суми зібраного податку на доходи 
фізичних осіб.

Також варто розглянути варіант, коли 
пропорційні ставки будуть збільшуватися 
нелінійно (вар. 3, табл. 2). Ми використали 
модель, за умовами якої розмір зростання 
ставки податку між рівнями збільшується у 
геометричній прогресії:
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де  k – коефіцієнт нелінійності, що характе-
ризує принцип зміни величини ставки податку 
на доходи фізичних осіб між різними групами.

Результати розрахунку економіко-матема-
тичних моделей за варіантами 1, 2 та 3 подано 
у таблиці 2.

Таким чином, проведені розрахунки свід-
чать, що за величини ставки першої групи 
5% ставка для групи з найбільшим доходом 
збільшується на 7,88%, 10,9% та 12,93% і ста-
новить 25,99%, 28,9% та 30,93% для трьох 
моделей відповідно. 

Таке різке збільшення ставки зі встанов-
лених сьогодні законодавством 18% може 
привести до того, що фізичні особи почнуть 
приховувати свої доходи і загалом надхо-
дження від ПДФО до державного бюджету 
зменшиться. 

Тому, аби забезпечити м’який перехід до 
прогресивного оподаткування та соціальну 
справедливість, ми рекомендуємо викорис-
тати лінійну модель (вар. 1, 2). Якщо обирати 
збереження чи збільшення суми зібраних 
податків, то варто зазначити, що збільшення 
суми податків на 10% (вар. 2) теоретично 
дасть змогу збільшити частку надходжень від 
ПДФО у загальному обсязі податкових надхо-
джень країни.

Зниження ставки до 15% у лінійній моделі 
зі збереженням суми зібраних податків (вар. 
1) для першої групи збільшує на 1,84% ставку 
для групи з найбільшим доходом, а саме до 
1,84%, що є найбільш наближеним до наявної 
системи оподаткування. 

З огляду на зазначене, найбільш доціль-
ним є прийняття лінійної моделі зі збільшен-
ням суми зібраних податків на 10% (вар. 2) зі 
ставкою 15% для груп населення з наймен-
шим доходом. 

Висновки. У статті обґрунтована необ-
хідність трансформації підходу до оподатку-
вання доходів фізичних осіб та змодельовано 
оптимальну шкалу прогресивного оподатку-
вання зазначеного доходу, яка в перспективі 
може стати справедливим регулятором соці-
ально-економічного розвитку країни.

Доведено, що подібного роду «нововве-
дення» є необхідними, але вони не пови-
нні вводитися спонтанно. Перш ніж зробити 
такий важливий крок, варто забезпечити певні 
умови, серед яких варто виділити такі: необ-
хідно підвищити правову культуру громадян, 
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оскільки, згідно з даними соціологічного опи-
тування, лише 35,7% опитаних ознайомлені з 
поняттям прогресивного оподаткування; при-
ділити велику увагу удосконаленню податко-
вого законодавства, вивченню економічних, 
соціальних і правових наслідків упровадження 
прогресивного оподаткування; розробити 
оптимальні, обґрунтовані ставки, що будуть 
враховувати українські реалії (це може поля-
гати в повному звільненні від оподаткування 
груп населення з найнижчим доходом); моди-
фікувати систему податкових відрахувань із 

цього податку і взяти до уваги той факт, що 
рівень доходів населення не є стабільним; 
посилити відповідальність за порушення 
податкового законодавства шляхом введення 
штрафів та санкцій.

Подальша робота передбачає дослідження 
впливу впровадження прогресивного оподат-
кування на фінансову спроможність (стій-
кість) розвитку місцевих громад у контексті 
децентралізації, та адаптацію математичної 
моделі з урахуванням вимушеної внутрішньої 
міграції населення. 
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Державне регулювання фінансових механізмів 
забезпечення розвитку аграрного сектору економіки

Вдовенко І.С.
аспірант 

ННЦ «Інститут аграрної економіки»

У статті йдеться про необхідність державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки, адже 
його ефективний розвиток значною мірою залежить від напрямів аграрної політики і належної участі держави 
в її формуванні та реалізації. Визначено сутність та об’єкти державного регулювання, встановлено основні 
завдання його подальшого розвитку, серед яких – закріплення позитивних результатів сільськогосподарського 
виробництва, стабілізація доходів сільгоспвиробників, гарантування доступності й безпечності продукції сіль-
ського господарства. Проаналізовано стан фінансування з державного бюджету видатків Мінагрополітики та 
вказані напрями вдосконалення державної регуляторної політики.

Ключові слова: державне регулювання, аграрний сектор економіки, державна підтримка, видатки бю-
джету, бюджетна політика, економічні інтереси, сільськогосподарське виробництво, доходи, фінансовий стан.

Вдовенко И.С. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

В статье идет речь о необходимости государственного регулирования развития аграрного сектора эко-
номики. Ведь его эффективное развитие в значительной степени зависит от направлений аграрной поли-
тики и надлежащего участия государства в формировании и реализации. Определена сущность и объекты 
государственного регулирования, установлены основные задачи его дальнейшего развития, среди кото-
рых – закрепление положительных результатов сельскохозяйственного производства, стабилизация доходов 
сельхозпроизводителей, обеспечение доступности и безопасности продукции сельского хозяйства. Проана-
лизировано состояние финансирования из государственного бюджета расходов Минагрополитики и указаны 
направления совершенствования государственной регуляторной политики.

Ключевые слова: государственное регулирование, аграрный сектор, государственная поддержка, рас-
ходы бюджета, бюджетная политика, экономические интересы, сельскохозяйственное производство, доходы, 
финансовое состояние.

Vdovenko I.S. STATE REGULATION OF FINANCIAL MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

The article deals with the necessity of state regulation of the development of the agrarian sector of the economy, 
since its effective development depends to a large extent on the directions of agrarian policy and the proper partici-
pation of the state in its formation and implementation. The essence and objects of state regulation are determined, 
the main tasks of its further development are determined, among which the consolidation of positive results of ag-
ricultural production, stabilization of incomes of agricultural producers, guaranteeing the availability and safety of 
agricultural products. The state of financing from the state budget of expenditures of the Ministry of Agrarian Policy 
and the directions of improvement of the state regulatory policy in this direction are analyzed.

Keywords: state regulation, agrarian sector of economy, state support, budget expenditures, fiscal policy, eco-
nomic interests, agricultural production, incomes, financial condition.

Постановка завдання. Формування ефек-
тивного розвитку аграрного сектору економіки 
України залежить значною мірою від держав-
ного регулювання як системи спеціально роз-
роблених і застосованих економічних важе-
лів впливу на поведінку товаровиробника з 
метою досягнення визначених цілей – забез-
печення розвитку галузі сільського господар-
ства – основи продовольчої і національної 
безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми державного регулювання 
аграрного сектору економіки у своїх працях 
розглядають І.Г. Кириленко [1], С.А. Пташ-
ник [2], В.П. Рябоконь [4], П.Т. Саблук [6], 
О.В. Шубравська [5] та ін. Проте в умовах 
постійних змін економічної політики держави 
необхідною є оцінка ефективності економіч-
них важелів забезпечення розвитку підпри-
ємств аграрного сектору економіки. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективний розвиток аграрного 
сектору економіки України значною мірою 
залежить від напрямів аграрної політики і 
належної участі держави в її формуванні та 
реалізації. Основою сталого й ефективного 
розвитку аграрного сектору в сучасних умо-
вах є забезпечення на державному рівні умов 
сприяння конкурентоспроможності підпри-
ємств аграрного сектору економіки, їх продук-
ції на внутрішньому, зовнішньому ринках та 
визначення пріоритетності галузі сільського 
господарства в забезпеченні продовольчої та 
національної безпеки країни. 

Сучасні вітчизняні реалії дедалі відчут-
ніше загострюють питання подальшого роз-
витку аграрного сектору України як одного з 
найважливіших аспектів реалізації державної 
довгострокової політики, спрямованої на від-
родження національної економіки на заса-
дах поглиблення її інтеграції зі світовою еко-
номічною системою, зокрема з ЄС, а також 
утвердження в нашій країні світових правових 
і демократичних цінностей, властивих сучас-
ним розвинутим громадянським суспільствам 
світу [1, c. 14].

Сільськогосподарським підприємствам необ-
хідно в найкоротші терміни інтегруватися гори-
зонтально чи вертикально задля завоювання 
ринку ЄС. Можна сподіватися, що за зближення 
з Європою інвестиційний клімат аграрного сек-
тору країни поліпшиться [2, с. 92].

С.А. Пташник [3, c. 74] вважає, що «сис-
тема державного регулювання АПК в Україні 
повинна бути побудована на заінтересова-
ності та, відповідно, взаємодії трьох основних 
учасників: сільськогосподарських виробників, 
комерційних компаній першої та другої сфери 
АПК й уряду. Ринковий механізм неспромож-
ний забезпечити паритетні відносини між 
галузями, й від цього надто потерпає сільське 
господарство». 

З метою доповнення ринкового механізму 
необхідне державне регулювання аграрного 
сектору економіки, сутність якого полягає в 
тому, що держава шляхом застосування пра-
вових, адміністративних та економічних важе-
лів регулює поведінку сільськогосподарського 
товаровиробника, визначає перспективи роз-
витку галузі, виконує спрямовуючу роль щодо 
реалізації довготривалих програм розвитку 
агропромислового комплексу в сприятливий 
для національної економіки бік.

Об’єктом державного регулювання є еко-
номічні інтереси суб’єктів господарювання й 
створювані задля цього державою економічні 

правила гри [4, c. 16]. На думку автора, «еко-
номічні інтереси суб’єктів господарювання 
слід вважати об’єктом державної регулятор-
ної політики як на рівні здійснення управлін-
ського впливу держави та її інститутів, так і на 
рівні саморегулівних конструкцій». 

Виходячи з реалій сьогодення, основними 
завданнями розвитку вітчизняного аграрного 
сектору є закріплення позитивних результатів 
сільськогосподарського виробництва, стабі-
лізація доходів сільгоспвиробників, гаранту-
вання доступності й безпечності агропродо-
вольчої продукції, забезпечення належного 
екологічного статусу земельних і водних 
ресурсів. О.В. Шубравська [5] відзначає, що 
«у цьому контексті ключові виклики сього-
дення провокуються ціновою волатильністю 
на світовому продовольчому ринку, низькою 
доданою вартістю більшості видів експорто-
ваної Україною агропродовольчої продукції 
на фоні високого рівня залученості вітчиз-
няного аграрного сектору в глобальний еко-
номічний простір, загостренням внутрішніх 
девальваційних та інфляційних процесів у 
країні поряд зі зниженою продовольчою купі-
вельною спроможністю населення й висо-
ким рівнем залежності аграріїв від імпортних 
ресурсів виробництва, посиленням дегра-
дації ґрунтів і виснаження водних ресурсів, 
нарощуванням несприятливого впливу клі-
матичних змін».

Фінансовий стан підприємств аграрного сек-
тору економіки значною мірою визначається 
розмірами державної підтримки, необхідність 
в якій зумовлена не лише специфікою галузі, 
але й низкою особливостей, серед яких, окрім 
згадуваної низької купівельної спроможності 
населення, що обмежує можливості підняття 
цін на сільськогосподарську продукцію, – від-
ставання України від інших країн за рівнем 
науково-технічного прогресу, передових тех-
нологій; постійна потреба в інвестиціях; нероз-
винута інфраструктура сільської місцевості, 
наявний диспаритет цін на сільськогосподар-
ську і промислову продукції. 

Запроваджена система фінансування дер-
жавної підтримки агропромислового комп-
лексу не забезпечує визначеного на зако-
нодавчому рівні сприяння життєдіяльності 
сільськогосподарських підприємств, їх конку-
рентоспроможності на внутрішньому й зовніш-
ньому ринках, гарантування продовольчої 
безпеки, посилення соціального захисту сіль-
ського населення [6].

Аналіз динаміки видатків Державного 
бюджету України показав, що впродовж 
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2013–2018 рр. обсяг загальної суми видат-
ків Державного бюджету України зріс з 
360,5 млрд. грн. до 988,6 млрд. грн., або в 
2,7 раза, видатки на фінансування Мініс-
терства аграрної політики та продовольства 
України зросли з 8,6 млрд грн. в 2013 р. до 
13,4 млрд грн. в 2018 р., або в 1,6 раза, в про-
центному ж відношенні за цей період ми спо-
стерігаємо скорочення частки фінансування 
Міністерства з 2,4% до 1,4% відповідно. Хоча 
тенденція останніх трьох років засвідчує 
незначне збільшення частки фінансування 
Міністерства з 0,3% в 2016 р. до 1,4% в Законі 
«Про Державний бюджет на 2018 р.» (табл. 1).

Щорічна зміна порядків і механізмів виді-
лення коштів з державного бюджету, їхня гро-
міздкість, запізніле затвердження та внесення 
до них неодноразових змін протягом року 
спричиняє несвоєчасне одержання коштів 
державної фінансової підтримки й неефек-
тивне їх використання і повернення в кінці 
року до державного бюджету [8]. 

На проблему низької фінансової гра-
мотності населення вказує С.А. Пташник 
[3, с. 75], який відзначає, що «характерним 
є низький рівень обізнаності селян щодо 
можливостей одержання ними державної 
допомоги, складний процедурний механізм 
і непрозорість її одержання, внаслідок чого 
основна маса вітчизняних товаровиробників, 
які такої підтримки потребують, залишаються 
поза її межами». 

Ефективне використання обмежених 
бюджетних коштів вимагає адекватної дов-
гострокової стратегії розвитку аграрного сек-
тору економіки, спрямування фінансових 
ресурсів бюджетів усіх рівнів винятково на 
пріоритетні заходи підтримки розвитку сіль-
ського господарства та підприємництва в 
сільській місцевості, зокрема на підтримку 
основного виду діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств; наукові дослідження, 

насамперед селекції в рослинництві та тва-
ринництві, впровадження сучасних техно-
логій, виробництво нових видів продукції, 
покращання її якості та розширення асорти-
менту; проведення технологічних ярмарків; 
здійснення інвестицій, спрямованих на від-
творення ресурсного потенціалу, зниження 
затрат, створення сучасної виробничої інфра-
структури та розвиток сільськогосподарських 
ринків; освіту і професійне навчання, розви-
ток аграрної науки; здійснення державних 
замовлень [9, с. 208–209].

Крім того, потребує удосконалення законо-
давче забезпечення розвитку аграрного сек-
тору економіки, яке має враховувати зміни 
глобального середовища.

Законодавче забезпечення державної 
аграрної політики залишається в Україні фраг-
ментарним, неузгодженим, а іноді – супер-
ечливим. Виробники працюють в умовах 
високого рівня юридичної, регуляторної та 
політичної невизначеності. Економічна діяль-
ність ускладнюється постійними правками 
виданих законів. Положення законів є нечіт-
кими, уточнюються в постановах міністерств, 
строки прийняття яких є непередбачуваними 
і фінансові зобов’язання за якими не завжди 
виконуються» [10, с. 19]. 

В удосконаленні державної регуляторної 
політики стосовно економічних інтересів в 
аграрній сфері держава має чітко виділити 
основні напрями регулювання, що дасть 
змогу сконцентрувати зусилля й макси-
мально приділити увагу найбільш потребую-
чим у регулюванні галузям, виробництвам, а 
також функціональним підсистемам агрогос-
подарського комплексу [4, c. 20]. Серед сфер 
удосконалення аграрної політики автори 
виділяють: сферу регуляції виробництва 
сільськогосподарської продукції, особливо в 
сегменті дрібного (незареєстрованого) біз-
несу; формування організованого агропро-

Таблиця 1
Динаміка видатків Держбюджету України

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
Відхилення
2018 р. до 

2013 р. (+;–)
Усього видатки 
Державного 
бюджету, млрд. грн.

360,5 363,6 581,8 684,5 800 988,6 628,1

Мінагрополітики, 
млрд. грн. 8,6 8,4 1,9 2,1 9,4 13,4 4,8

до загального 
обсягу видатків, % 2,4 2,3 0,3 0,3 1,2 1,4 – 1 в.п.

Джерело: [7]
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довольчого ринку й прозорих каналів збуту 
продукції; розподілу ресурсів державної під-
тримки сільгоспвиробників; упорядкування 
механізму фінансового регулювання та сис-
теми ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію.

У системі державної підтримки агропро-
мислового сектору залишається ще багато 
нерозв’язаних проблем, які стосуються кре-
дитної, цінової, регуляторної та страхової 
діяльності. Зокрема, невиконання законо-
давчо встановлених вимог щодо обов’язкового 
страхування сільськогосподарського вироб-
ництва призводить до значних втрат держав-
ного бюджету на ліквідацію наслідків стихій-
них лих [3, c. 75].

З метою недопущення кризового стану в 
специфічній галузі – сільському господар-
стві – під впливом змін ринкового середовища 
«потрібне переосмислення державного регу-
лювання щодо розвитку економіки загалом та 
вдосконалення процесів збереження бізнесу. 
Політичні, соціальні, економічні зміни в сус-
пільстві є основними факторами впливу на 
виникнення кризового стану сільськогоспо-
дарських підприємств» [11, с. 53].

Держава здатна сприяти активізації під-
приємницької діяльності шляхом форму-
вання сприятливої бюджетної політики, уста-
новлення системи різних видів податків, що 
практично визначають таку систему перероз-
поділу доходів підприємств і громадян кра-
їни, яку держава вважає оптимальною для 
формування дохідної частини бюджету і збе-
реження в підприємців фінансових стимулів 
до діяльності й отримання прибутків. Змен-

шуючи ставки податку на прибуток, держава 
збільшує чисті прибутки суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, що сприяє пожвавленню 
інноваційного процесу [12, с. 93].

Сьогодні аграрний сектор України пред-
ставлений в основному великими підприєм-
ствами (холдингами) та дрібними товарови-
робниками, останні з яких найбільш залежні 
від державної підтримки їх розвитку. 

Визначальною передумовою в розвитку 
дрібного і середнього підприємництва у сіль-
ському господарстві в особі селян-власни-
ків земельних ділянок є створення умов для 
вільного доступу до фінансових ресурсів та 
розбудова стимулюючої системи їх оподатку-
вання, що дасть можливість найбільш резуль-
тативно реалізувати своє право на земельну 
власність як ефективного суб’єкта господарю-
вання [13, c. 11].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, основними завданнями державного 
регулювання розвитку аграрного сектору в 
Україні є: забезпечення економічного зрос-
тання галузі, яке визначає прогрес націо-
нальної економіки держави або регіону і 
передбачає збільшення виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, підвищення про-
дуктивності праці, а також формування раці-
ональної структури попиту й асортименту 
сільськогосподарської продукції; забезпе-
чення сталості розвитку агропромислового 
виробництва завдяки стабільності ринкових 
цін, запобіганню та стримуванню інфляції, 
підтримки зайнятості сільського населення 
шляхом активної політики підтримки дрібних і 
середніх товаровиробників.
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Методичні підходи  
до оцінки ефективності кредитних відносин
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У статті наведено методичні підходи до оцінки ефективності кредитних відносин. Сформульвано висно-
вки, що умовою ефективності реалізації кредитних відносин є забезпечення триєдності інтересів, які лежать у 
площині компромісів між ефективністю надання кредиту банками, ефективністю використання їх позичальни-
ками та ефектом для національної економіки загалом. Запропоновані методичні підходи до оцінки ефектив-
ності кредитних відносин та визначення економічного ефекту з погляду кредитора, позичальника та держави 
шляхом встановлення індикаторів для кожного рівня сприятимуть отриманню обґрунтованих висновків та 
надання пропозицій щодо підвищення ефективності діючих механізмів банківського кредитування з метою 
поліпшення кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору економіки.

Ключові слова: кредитне забезпечення, банківський кредит, ефективність, позикові кошти, прибуток, ме-
ханізм банківського кредитування.

Вдовенко Л.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье приведены методические подходы к оценке эффективности кредитных отношений. Сделаны 

выводы, что условием эффективности реализации кредитных отношений является обеспечение триедин-
ства интересов, которые лежат в плоскости компромиссов между эффективностью предоставления кредита 
банками, эффективностью использования заемщиками и эффектом для национальной экономики в целом. 
Предложенные методические подходы к оценке эффективности кредитных отношений и определения эконо-
мического эффекта с точки зрения кредитора, заемщика и государства путем установления индикаторов для 
каждого уровня будут способствовать получению обоснованных выводов и предоставления предложений по 
повышению эффективности действующих механизмов банковского кредитования в целях улучшения кредит-
ного обеспечения предприятий аграрного сектора экономики.

Ключевые слова: кредитное обеспечение, банковский кредит, эффективность, заемные средства, при-
быль, механизм банковского кредитования.

Vdovenko L.O. METHODOLOGICAL APPROACHES ASSESSMENT OF CREDIT RELATIONS EFFICIENCY
The article presents methodical approaches to the assessment of the efficiency of credit relations. It is concluded 

that the condition of the effectiveness of the implementation of credit relations is to ensure the trinity of interests that 
lie in the area of compromise between the efficiency of lending to banks, the efficiency of their use by borrowers and 
the effect on the national economy as a whole. The proposed methodological approaches to assessing the efficien-
cy of credit relations and identifying the economic effect from the perspective of the creditor, the borrower and the 
state by establishing indicators for each level will help to obtain substantiated conclusions and provide suggestions 
on improving the efficiency of existing mechanisms of bank lending with the aim of improving the credit provision of 
enterprises of the agrarian sector of the economy.

Keywords: lending, bank credit, efficiency, borrowed funds, profit, mechanism of bank lending.

Постановка проблеми. Кредитне забез-
печення відіграє суттєву роль у формуванні 
капіталу підприємницьких структур і є потуж-
ним економічним важелем впливу на про-
цеси кругообігу в аграрній сфері економіки. 
Залучення у підприємницьку діяльність бан-
ківських кредитів, кредиторської заборгова-
ності та інших позикових коштів є необхідним 
процесом. Тому важливого значення набуває 
уточнення ролі банківського кредиту в сис-
темі фінансового забезпечення підприємств 

аграрного сектору економіки та виявлення 
взаємозв’язків між ефективністю надання 
кредиту банківськими установами, ефектив-
ністю використання їх позичальниками та 
ефектом від кредитних відносин для націо-
нальної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Кредитному забезпеченню та підви-
щенню ефективності розвитку аграрного сек-
тору України приділена увага у дослідженнях 
О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненка, Ю.О. Лупенка, 
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М.Й. Маліка, О.О. Непочатенко, П.Т. Саблука, 
П.А. Стецюка та ін. Незважаючи на значний 
внесок науковців у розв’язання цих проблем, 
недостатньо вивченими є питання, що стосу-
ються методичних підходів до оцінки ефек-
тивності кредитних відносин на рівні креди-
тора, позичальника та держави. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є розроблення пропозицій щодо оцінки 
ефективності кредитних відносин через 
визначення індикаторів рівнів ефективності з 
погляду кредитора, позичальника і національ-
ної економіки (держави).

Виклад основного матеріалу. Нестача 
власних джерел фінансування спонукає під-
приємства до залучення позикових коштів, 
які з метою підвищення ефективності агро-
промислового виробництва спрямовуються 
на створення сезонних запасів і здійснення 
витрат, забезпечення оптимальної структури 
основних виробничих фондів. 

Раціональне використання позикових 
коштів сприяє ефективності агропромисло-
вого виробництва через отримання певного 
ефекту (абсолютної величини досягнутого 
результату) від отриманих кредитних ресурсів. 
Ефективність використання позикових коштів 
слід розглядати в контексті загальної теорії 
ефективності економічних процесів та явищ. 

Поняття «ефективність» розглядається в 
економічній літературі досить широко. Так, 
загалом під економічною ефективністю розу-

міють результативність діяльності економіч-
них систем (підприємств, територій, націо-
нальної економіки), й «основною особливістю 
таких систем є вартісний характер засобів 
(видатків, витрат) досягнення цілей (резуль-
татів), а інколи – і самих цілей (зокрема, одер-
жання прибутку)» [1].

У сучасних умовах мінливого ринкового 
середовища потребує уточнення поняття 
«ефективність кредитних відносин».

Під економічним ефектом слід розуміти 
позитивний результат економічної діяльності 
або кількісну та якісну характеристику впливу 
елементів економічної системи на результа-
тивність її функціонування, що існує пере-
важно у грошовій формі і є грошовим доходом. 

На нашу думку, економічний ефект під час 
банківського кредитування мають отримати як 
основні суб’єкти кредитних відносин (креди-
тор і позичальник), так і держава, тому ефек-
тивність слід розглядати в таких аспектах, як: 
ефективність банківського кредитування (кре-
дитної операції) з боку банківської установи, 
ефективність використання позикових коштів 
підприємствами аграрної сфери та ефект від 
таких відносин для національної економіки 
(держави) (рис. 1).

Банки як посередники і основні кредитори 
суб’єктів господарювання формують свою 
ресурсну базу з різних джерел на умовах 
платності, тому для них не менш важливим 
є отримання економічного ефекту від здій-

Рис. 1. Методика оцінки ефективності кредитних відносин 
Джерело: складено автором
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снення кредитних операцій, що сприятиме 
ефективності банківської діяльності.

Для національної економіки важливо, щоб 
банківські установи ефективно здійснювали 
трансформацію заощаджень у виробничу 
діяльність підприємницьких структур, що 
віддзеркалює їхню роль у фінансуванні різ-
них галузей економіки країни. Індикаторами 
ефективності погляду банківських установ 
можуть виступати показники відношення 
сукупних активів, капіталу банківської сис-
теми та обсягу кредитних ресурсів до ВВП та 
співвідношення темпів їх приросту тощо. Крім 
того, оцінити загальну ефективність діяль-
ності банківських установ можна за показ-
никами рентабельності активів, капіталу, за 
результативністю їхньої діяльності. Важливим 
показником ефективної діяльності банківської 
установи, на нашу думку, є рейтинг банку, 
який сприяє виникненню міжбанківської кон-
куренції на ринку банківських послуг і сприяє 
зростанню іміджу та довіри до такого креди-
тора з боку потенційних позичальників.

Міжбанківська конкуренція сприяє при-
скоренню трансформації створеної ресурс-
ної бази в інвестиції, що надаються різним 
суб’єктам господарювання, зокрема, підприєм-
ствам аграрного сектору економіки, зниженню 
відсоткової ставки за кредит, зростанню обся-
гів кредитного портфеля, зростання частки 
власного капіталу, що сприяє зменшенню 
банківських кредитних ризиків. Слід заува-
жити, що ефективність банківського кредиту-
вання визначається можливістю передбачити 
кредитні ризики і запобігти їм, а основним 
методом їх зниження є оцінка кредитоспро-
можності позичальника та встановлення його 
кредитного рейтингу.

Щодо ефективності банківського кредиту-
вання, то для банківської установи вона може 
бути визначена як співвідношення доходу 
від кредитних операцій та витрат, пов’язаних 
із реалізацією банківського кредитування 
(сплати відсотків за залучені банком кредитні 
ресурси (включаючи всі витрати: трудові, тех-
нологічні, інформаційні тощо)).

Для оцінки ефективності банківського кре-
дитування підприємств аграрного сектору 
економіки можна використати механізм роз-
рахунку ефективної відсоткової ставки, яка 
дасть можливість визначити рівень прибутку, 
що одержить банківська установа від такої 
операції.

Є різні підходи до визначення ефективності 
банківського кредитування. Так, В. Сидоренко 
[2, с. 81] зосереджує увагу на понятті «ефек-

тивність кредитного процесу» і вказує, що 
вона «…в комерційних банках безпосеред-
ньо позначається на ефективності взаємодії 
банківського і реального секторів національ-
ної економіки, а відтак – ефективності функ-
ціонування реального сектору економіки». На 
думку автора, «під ефективним кредитним 
процесом слід вважати такий стан ініціювання 
й складання кредитних заявок, ідентифікації 
позичальників, кредитного ухвалення, адмі-
ністрування кредиту, руху кредитного потоку, 
управління кредитним ризиком, який дає 
змогу досягти максимальної рентабельності 
кредитної діяльності за збереження ліквід-
ності та фінансової стійкості банківських уста-
нов і банківської системи загалом». 

Серед критеріїв ефективності кредитного 
процесу в комерційних банках з-поміж бага-
тьох інших автор виділяє: міру реалізації 
банківськими установами функцій з акуму-
лювання тимчасово вільних грошових коштів 
домогосподарств і господарюючих суб’єктів, їх 
трансфомації в різноманітні кредити; ступінь 
задоволення потреб різних категорій пози-
чальників у кредитних ресурсах, наданих на 
прийнятних умовах; ступінь захисту інтересів 
кредиторів і позичальників та ін. Зрозуміло, 
що ці критерії мають характеризуватися пев-
ними показниками, серед яких В. Сидоренко 
[2, с. 81] наводить такі: ступінь виконання пла-
нових параметрів кредитної діяльності, кіль-
кості залучених позичальників і лояльності 
клієнтів банку, досягнення певних фінансо-
вих результатів (обсяг відсоткового доходу), 
ефективності здійснюваних банком у процесі 
кредитного процесу змін, успішності освоєння 
позичальниками отриманих коштів та ін.

М.І. Крупка [3, с. 52] пропонує для оцінки 
ефективності кредитної діяльності банку 
«обчислювати показник відносної ефектив-
ності кредитних операцій банку (ВЕКО), який 
показує співвідношення між часткою чистого 
процентного доходу в операційному доході й 
часткою резервів під заборгованість за креди-
тами в чистих кредитах. Формулу можна запи-
сати так:

ВЕКО = (ЧПД / ОД) / (Р / К)           (1) 
де, ВЕКО – відносна ефективність кредит-

них операцій банку;
ЧПД – чистий процентний дохід;
ОД – операційний дохід;
Р – резерв під заборгованість за кредитами;
К – кредитний портфель.
Показник відносної ефективності кредит-

них операцій банку характеризує, наскільки 
збалансовані ризикованість кредитних опе-
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рацій і чистий дохід (надходження) від них, 
він може бути використаний для визначення 
і порівняння ефективності кредитування як за 
групами банків, так і за окремими банками. Що 
більше розраховане значення ВЕКО, то опти-
мальніше банк веде управління механізмом 
кредитування, тобто сформував низькоризи-
ковий кредитний портфель і отримав більше 
процентних доходів. Вадою цього показника є 
те, що його не можна застосувати у разі непо-
вного формування резервів за кредитними 
операціями».

Ефективність використання позикових 
коштів підприємствами аграрної сфери 
зазвичай більша, ніж ефективність викорис-
тання власного капіталу, що пояснюється 
підвищенням їхньої відповідальності перед 
кредиторами за повернення боргу у встанов-
лений термін. 

Залучення в оборот позикового капіталу в 
розумних розмірах та ефективне його вико-
ристання сприяють поліпшенню фінансового 
стану, і навпаки – якщо підприємство залучає 
в свій оборот позиковий капітал у розмірах, 
які економічно не обґрунтовані, то це може 
призвести до погіршення фінансового стану 
[4, с. 247].

Для визначення граничного обсягу залу-
чення позикових коштів підприємствам \варто 
зосередитися на таких визначальних показни-
ках, як коефіцієнт фінансового левериджу та 
забезпечення фінансової стійкості. У процесі 
аналізу визначають та дають оцінку показни-
кам ефективності використання позикового 
капіталу, до яких належить ефект фінансового 
важеля, дія якого полягає у співвідношенні 
між величиною рентабельності підприємства 
і рівнем процентів на позиковий капітал.

Ефект фінансового важеля показує, на 
скільки процентів збільшується рентабель-
ність власного капіталу за рахунок залучення 
в оборот позикових коштів і виникає тоді, коли 
економічна рентабельність вища від відсотка 
за кредит, тобто коли є позитивне сальдо між 
економічною рентабельністю і «ціною» пози-
кових коштів.

Загальна сума використовуваного влас-
ного капіталу може бути визначена зазда-
легідь і щодо неї розраховується коефіцієнт 
фінансового левериджу, за якого його ефект 
буде максимальним. З урахуванням суми 
власного капіталу в майбутньому періоді і 
розрахованого коефіцієнта фінансового леве-
риджу обчислюється граничний обсяг позико-
вих коштів, що забезпечує ефективне вико-
ристання власного капіталу. 

Розрахунок необхідного розміру позико-
вих коштів в межах певного періоду здійсню-
ється в розрізі окремих цільових напрямів їх 
майбутнього використання, основною метою 
яких є встановлення термінів використання 
позик, що залучаються, для оптимізації спів-
відношення довго- і короткострокових їх 
видів. У процесі цих розрахунків визнача-
ються повний (період часу з початку їх вступу 
до остаточного погашення всієї суми боргу) 
і середній термін (середній розрахунковий 
період, протягом якого вони знаходяться у 
використанні на підприємстві) використання 
позикових коштів.

Співвідношення позикових коштів, що залу-
чаються на коротко- і довгостроковій основі, 
може бути оптимізоване також з урахуванням 
вартості їх залучення. Вибір форм залучення 
позикових коштів підприємства здійснюють, 
виходячи з цілей і специфіки підприємницької 
діяльності. Прийнятними формами залучення 
кредиту є: термін надання кредиту; процентна 
ставка за кредит; умови виплати суми відсо-
тка; умови виплати суми основного боргу; інші 
умови, пов'язані із отриманням кредиту.

Про ефективність використання залучених 
кредитних ресурсів підприємствами аграр-
ного сектору економіки свідчитимуть показ-
ники оборотності і рентабельності позикового 
капіталу, у процесі аналізу яких вивчають, які 
зміни відбулися в динаміці та його структурі, 
причини цих змін, дають оцінку складу, виник-
ненню кредиторської заборгованості, наяв-
ності та причинам наявності простроченої 
заборгованості тощо.

Н.В. Тарасенко [4, с. 248] пропонує визна-
чити питому вагу кредиторської заборго-
ваності в сумі поточних активів, яка вказує 
частину поточних активів підприємства, що 
покриваються за рахунок кредиторської 
заборгованості. Під час аналізу кредитор-
ської заборгованості слід врахувати, що вона 
одночасно є джерелом покриття дебіторської 
заборгованості, тому автором пропонується 
порівнювати суми дебіторської та кредитор-
ської заборгованостей, при цьому переви-
щення першої над другою свідчитиме про 
іммобілізацію власного капіталу в дебіторську 
заборгованість. 

Важливо порівняти показники тривалості 
кредиторської і дебіторської заборгованос-
тей: якщо виявиться, що показник тривалості 
кредиторської заборгованості перевищує 
хоча б на кілька днів такий же показник щодо 
дебіторів, то це означає, що це підприємство 
вміє управляти кредиторською заборгова-
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ністю так, щоб утримувати позики довше, ніж 
дозволяє це робити своїм боржникам.

Сучасна система банківського кредиту-
вання повинна характеризуватися свобо-
дою вибору клієнтом банківської установи, 
що сприятиме міжбанківській конкуренції, 
стимулює кредиторів створювати взаємови-
гідні умови для співпраці з своїми клієнтами; 
характеризується зміною договірних кредит-
них відносин, в яких ключову роль відіграють 
основні суб’єкти – кредитор і позичальник – 
на паритетних засадах в межах нормативно-
правового забезпечення кредитних відносин. 

Висновки. В умовах трансформації ринко-
вих перетворень в економіці та в аграрному 
секторі зокрема гостро постає проблема фор-
мування ефективної системи банківського 
кредитування як основи фінансового забез-
печення підприємницької діяльності підпри-
ємств аграрної сфери, зростає роль засто-
сування ефективних механізмів банківського 
кредитування. Процес забезпечення кредит-
ними ресурсами підприємств аграрного сек-
тору економіки передбачає: наявність джерел 
формування ресурсної бази банківських уста-
нов; формування та дотримання сукупності 
принципів банківського кредитування; існу-
вання різних видів кредитів, наданих банків-
ськими установами; засади надання та пога-
шення кредиту.

В основу реалізації кредитних відносин 
покладено об’єктивні економічні інтереси 
основних учасників кредитних відносин: кре-
диторів (комерційних банків), з одного боку, 

позичальників (сільськогосподарських під-
приємств) – з іншого та держави загалом. 
Умовою ефективності реалізації кредитних 
відносин є забезпечення триєдності інтересів, 
які лежать у площині компромісів між ефек-
тивністю надання кредиту банками, ефек-
тивністю використання їх позичальниками та 
ефектом для національної економіки зага-
лом. Невідповідність сформованих кредитних 
відносин економічним інтересам суб’єктів є 
свідченням неефективності чинних механіз-
мів банківського кредитування. 

Запропоновані методичні підходи до 
оцінки ефективності кредитних відносин та 
визначення економічного ефекту з погляду 
кредитора, позичальника та держави шля-
хом встановлення індикаторів для кожного 
рівня сприятимуть отриманню обґрунтованих 
висновків та наданню пропозицій щодо підви-
щення ефективності діючих механізмів бан-
ківського кредитування з метою поліпшення 
кредитного забезпечення підприємств аграр-
ного сектору економіки.

Поєднання в сукупності економічних інтер-
есів трьох суб’єктів (кредитора, позичальника 
і держави) під час банківського кредитування 
сприятиме на національному рівні ефектив-
ній трансформації сформованого ресурсного 
потенціалу банківських установ у виробничу 
сферу, що віддзеркалює їхню роль у фінан-
суванні розвитку економіки країни та безпо-
середньо пріоритетних галузей економіки, 
серед яких чільне місце займає сільське гос-
подарство.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Особливості формування фінан-
сової політики, розподіл повноважень та 
визначення головних пріоритетів функціону-
вання економічної системи в країні є важли-
вими елементами досягнення стратегічних 
та тактичних цілей розвитку суспільства. 
Сучасні процеси глобалізації та інтенсифіка-
ції фінансових відносин свідчать про доціль-
ність ґрунтовного аналізу та характерис-
тики теоретичних та методологічних засад 

їх регулювання у країнах із розвинутою та 
трансформаційною економікою. Визначення 
основних інструментів впливу на бюджетну, 
податкову та грошово-кредитну політику в 
зазначених країнах на відповідних етапах 
економічного розвитку дасть змогу розро-
бити дієві механізми протидії циклічним та 
кон’юнктурним коливанням попиту та про-
позиції, сформувати стимули для зростання 
валового внутрішнього продукту та добро-
буту населення.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження методологіч-
них основ становлення та реалізації фінансо-
вої політики здійснили такі зарубіжні науковці: 
Р. Барро, Дж.М. Кейнс [1], Дж. Коган [2], П. Круг-
ман, О. Кудрін, А. Лаффер [3], Дж. Сакс, 
П. Самуельсон, Дж. Стігліц, С. Фішер, М. Фрід-
ман. Дослідженням особливостей функціону-
вання фінансового механізму в країнах із роз-
винутою та трансформаційною економікою 
та адаптацією міжнародного досвіду регулю-
вання фінансової політики присвячено праці 
вітчизняних учених: О. Василика, І. Запатріної 
[4], А. Крисоватого [5], І. Лук’яненко, Л. Лисяк, 
І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, В. Федосова, 
І. Чугунова [6], С. Юрія та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на ґрун-
товні напрацювання у системі визначення 
основних пріоритетів формування фінансо-
вої політики країни, на сучасному етапі еко-
номічного розвитку доцільним є поглиблене 
дослідження адаптаційних механізмів вико-
ристання інструментів бюджетно-податкової 
та грошово-кредитної політики на всіх етапах 
кон’юнктурних та циклічних коливань фінан-
сової системи, що зумовлює необхідність 
подальшого дослідження цієї проблематики.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розкриття 
теоретико-методологічних особливостей 
формування фінансової політики в країнах 
із розвинутою та трансформаційною еконо-
мікою та розроблення рекомендацій щодо їх 
імплементації у вітчизняну практику фінансо-
вого регулювання економічного зростання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інституційна модернізація фінан-
сової системи передбачає створення нових 
та вдосконалення наявних інститутів впливу 
на соціально-економічний розвиток країни. 
Таким чином, формування інструментарію 
щодо визначення оптимальних розмірів 
валового внутрішнього продукту, держав-
ного боргу, індексу споживчих цін й облікової 
ставки та можливостей їх якісного коригу-
вання дасть змогу забезпечити досягнення 
цільових довгострокових показників роз-
витку фінансової сфери України без зна-
чних економічних коливань. М.Д. Пасічний 
зазначає, що використання заходів поліп-
шення фіскального балансу та імплемен-
тація структурних змін бюджетного процесу 
потребують адаптаційного періоду та фор-
мування відповідного інституційного серед-
овища, експертного оцінювання фінансових 

витрат та ефекту від упровадження ново-
введень [7, с. 31].

Фінансова політика більшості країн із роз-
винутою та трансформаційною економікою 
знаходиться у безпосередній залежності від 
показників функціонування бюджетної сис-
теми, яка є джерелом формування фінан-
сових ресурсів держави та ефективним 
інструментом їх перерозподілу між усіма еко-
номічними агентами. Саме тому показники, 
що характеризують доходну та видаткову 
частини бюджету, дають змогу значною мірою 
виокремлювати як тип економічної політики, 
так і механізми її реалізації. Так, відповідно до 
частки внутрішнього валового продукту, який 
розподіляються через бюджетну систему, 
виділяють американську модель (25–30% 
централізації ВВП); західноєвропейську 
модель (35–45%) та скандинавську модель 
(50–55%). Вибір конкретної моделі здійснює 
прямий вплив на пріоритети розвитку країни, 
визначає джерела фінансування основних її 
видаткових повноважень (табл. 1). 

Згідно з даними табл. 1, більшість країн 
Європейського Союзу належить до західно-
європейської моделі централізації валового 
внутрішнього продукту, що підтверджує їх рух 
в єдиному фінансово-правовому полі (Болга-
рія – 37,5%, Естонія – 39,7%, Чехія – 40,1%, 
Німеччина – 44,3%, Іспанія – 37,3%, Хорватія – 
43,3%, Латвія – 36,3%, Польща – 39%, Вели-
кобританія – 38,5%). Країни Скандинавського 
півострова та деякі інші європейські країни 
концентрують у бюджеті значно більшу час-
тину ВВП (Норвегія – 55,9%, Швеція – 50,6%, 
Фінляндія – 53,6%, Франція – 52%, Данія – 
54,1% та Бельгія – 50,7%), що, своєю чергою, 
свідчить про взяття державою більших, пере-
важно соціальних, зобов’язань. 

Світова фінансово-економічна криза 
2008–2009 рр. змусила більшість країн із роз-
винутою та трансформаційною економікою 
підвищити видаткову частину бюджету для 
зростання економічної активності, попиту та 
пропозиції та, як наслідок, відновлення еконо-
мічного зростання. Проте після завершення 
низхідного етапу економічного циклу та з 
метою збалансування системи державних 
фінансів зазначені країни перейшли до полі-
тики зниження видатків для скорочення роз-
мірів дефіциту бюджету та державного боргу.

На формування доходів бюджету здійснює 
вплив низка складників бюджетно-податкової 
політики, зокрема рівень податкових ставок, 
податкова база, податкові пільги, адміністру-
вання податків, структура та обсяг видатків, 
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Таблиця 1
Частка основних показників фінансової системи країн Європейського Союзу  

у валовому внутрішньому продукті у 2008–2017 рр., %

 
Доходи Видатки Дефіцит/профіцит

2008-
2012

2013-
2017

2008-
2017

2008-
2012

2013-
2017

2008-
2017

2008-
2012

2013-
2017

2008-
2017

Європейський Союз 
(28 країн) 43,9 44,9 44,4 48,7 47,1 47,9 -4,8 -2,2 -3,5

Бельгія 49,8 51,6 50,7 53,6 54 53,8 -3,8 -2,4 -3,1
Болгарія 34,6 36,8 35,7 36,2 38,1 37,2 -1,6 -1,3 -1,5
Чехія 39,5 40,7 40,1 43,2 41 42,1 -3,7 -0,3 -2
Данія 54 54,1 54,1 55,6 54,3 54,9 -1,6 -0,2 -0,8
Німеччина 43,8 44,8 44,3 45,5 44,1 44,8 -1,7 0,7 -0,5
Естонія 39,9 39,6 39,7 40,6 39,6 40,1 -0,7 0 -0,4
Греція 42,3 48,6 45,5 53,4 52,8 53,1 -11,1 -4,2 -7,6
Іспанія 36,3 38,3 37,3 45,3 43,5 44,4 -9 -5,2 -7,1
Франція 50,6 53,3 52 56,2 56,9 56,5 -5,6 -3,6 -4,5
Хорватія 41,7 44,5 43,1 47,3 47,3 47,3 -5,6 -2,8 -4,2
Італія 46,1 47,4 46,8 49,8 50,1 50 -3,7 -2,7 -3,2
Кіпр 37,3 38,9 38,1 41,3 41,6 41,5 -4 -2,7 -3,4
Латвія 35,6 37 36,3 41,2 37,8 39,5 -5,6 -0,8 -3,2
Литва 34,5 34 34,3 40,8 34,5 37,6 -6,3 -0,5 -3,3
Мальта 38,8 39,3 39,1 41,9 39,4 40,7 -3,1 -0,1 -1,6
Польща 39 38,9 39 44,4 41,8 43,1 -5,4 -2,9 -4,1
Румунія 32,7 32,8 32,7 38,8 34,8 36,8 -6,1 -2 -4,1
Фінляндія 52,8 54,3 53,6 53,7 56,5 55,1 -0,9 -2,2 -1,5
Швеція 51,1 50,2 50,6 51,1 50,2 50,7 0 0 -0,1
Великобританія 38,3 38,5 38,4 46,4 42,5 44,5 -8,1 -4 -6,1
Норвегія 57 54,7 55,9 43,6 47,9 45,8 13,4 6,8 10,1
Джерело: складено авторами на основі даних Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

та певні макроекономічні чинники: еконо-
мічний стан, що вимірюється обсягом ВВП; 
структура економіки, що відображається у 
складниках ВВП, таких як споживання, інвес-
тиції, експорт та імпорт; фонд оплати праці 
та фінансові результати діяльності підпри-
ємств та організацій. Ефективність бюджет-
ної політики країни визначається не лише 
тенденціями доходів бюджету держави, а й 
співвідношенням даного показника до вели-
чини валового внутрішнього продукту, що дає 
змогу оцінити фактичний рівень бюджетної 
централізації, віднести тип бюджетної полі-
тики до однієї з наявних моделей та розро-
бити комплекс заходів щодо пом’якшення чи 
посилення рівня централізації. У країнах із 
високим рівнем розвитку економіки частина 
ВВП, що перерозподіляється через бюджет, 
є досить вагомою, а бюджетні доходи справ-
ляють значний вплив на вторинний перероз-
поділ ВВП та розширене відтворення. Тобто 
перед кожною державою, враховуючи як її 
історичні та національні особливості, так і 

фазу економічного циклу, стоїть завдання 
пошуку оптимальної межі централізації, за 
якої підвищення фіскального навантаження 
на економіку не призведе до послаблення 
ділової активності суб’єктів господарювання, 
скорочення їх фінансових можливостей до 
відтворення виробництва, а отже, до погір-
шення інвестиційного клімату, зниження тем-
пів економічного розвитку та зростання масш-
табів ухилення від сплати податків [8, с. 36].

Важливим у політиці країн із розвинутою та 
трансформаційною економікою є збільшення 
доходів від оподаткування виробництва та 
імпортних операцій, тоді як податки на спожи-
вання мають тенденцію до зменшення (табл. 2).

Як свідчать дані табл. 2, частка податків 
на виробництво та імпорт у валовому вну-
трішньому продукті країн Європейського 
Союзу у 2007–2016 рр. у середньому стано-
вить 13,06%, проте спостерігається тенден-
ція до зростання даного показника у розрізі 
п’ятирічних періодів: так, у 2007–2011 рр. він 
становив 12,76%, у 2012–2016 рр. – 13,36%. 
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Зазначене вказує на збільшення ролі подат-
ків у формуванні бюджету Союзу та викорис-
тання даного методу акумулювання фінансо-
вих ресурсів після виходу країн-учасниць із 
фінансової рецесії. Тобто можна зазначити, 
що під час падіння показників економічного 
розвитку в 2008–2009 рр. було прийнято 
рішення щодо стимулювання економічного 
розвитку та внутрішнього сукупного попиту за 
рахунок збільшення частки державних дохо-
дів саме за рахунок підвищення податкового 
навантаження на економічну систему. 

Стимулювання стабільного економічного 
зростання та сталого розвитку засобами 
фінансової політики передбачає поряд із під-
вищенням ефективності реалізації узгодже-
них цілей і завдань різних її складників прове-
дення виваженої боргової політики та політики 
обслуговування державного боргу. Ці питання 
прямо пов’язані з вирішенням проблем роз-
міру дефіциту бюджету та державного боргу. 
Не випадково пріоритетна увага у поточній 

політиці Європейського Союзу в межах Маа-
стрихтської угоди приділяється саме борго-
вій політиці, зокрема дотриманню безпечних 
показників у сфері державного боргу і дефі-
циту бюджету, до того ж невиконання вста-
новлених вимог передбачає набір податкових 
санкцій [9]. Водночас внутрішньодержавне 
регулювання відіграє вагому роль у контр-
олі над державними витратами, дефіцитом 
і державним боргом порівняно з гнучкими і 
компромісними міжнародними договорами та 
бюджетними угодами. За умови ефективного 
використання залучені кошти можуть стати 
позитивним чинником економічного зрос-
тання, але в іншому разі нарощення забор-
гованості викликає порушення макроеконо-
мічної стабільності. Таким чином, великого 
значення набувають показники доходності 
по державних цінних паперах, що емітуються 
ними для погашення заборгованості (табл. 3).

Як свідчать дані табл. 3, починаючи з 
2008 р. відбувається зниження доходності 
довгострокових облігацій країн Європей-
ського Союзу з 4,6% у 2008 р. до 1,1% у 
2016 р. У розрізі п’ятирічних періодів також 
присутня тенденція щодо зменшення зазна-
ченого показника з 4,1% у 2008–2012 рр. до 
2,9% у 2013–2017 рр. Переорієнтація країн 
на нові джерела покриття дефіциту бюджету, 
формування додаткових доходів через стиму-
лювання розвитку торгівлі, підтримку інвес-
тиційно-інноваційної діяльності дають змогу 
ефективніше проводити фінансову політику.

Пріоритетними заходами фінансового регу-
лювання, які реалізуються у країнах із розви-
нутою на трансформаційною економікою, є 
зниження показників структурного дефіциту 
бюджету та державного боргу, оптимізація 
бюджетних видатків, підвищення фіскальної 
ефективності податкової системи, посилення 
дієвості механізму бюджетного планування та 
прогнозування. Також реалізуються системні 
заходи щодо підвищення рівня поточної ліквід-
ності банківської системи; викупу у фінансових 
інститутів проблемних активів для поліпшення 
стану їх балансів та розширення можливостей 
кредитування економіки; здійснення держав-
них інвестицій у капітал системних фінан-
сових інститутів. Можливості стимулювання 
економіки за рахунок бюджетної політики є 
обмеженими, тому водночас проводяться 
структурні зміни системи державних фінансів 
та посилюється вплив дивергентних чинників 
на економічні процеси [10, с. 145].  

Зарубіжний досвід засвідчує загальну тен-
денцію до переходу від традиційних меха-

Таблиця 2
Середнє значення частки податків  

на виробництво та імпорт у ВВП у країнах 
із розвинутою та трансформаційною 

економікою у 2007–2016 рр., %
2007-
2011

2012-
2016

2007-
2016

Великобританія 11,68 12,7 12,19
Греція 12,6 15,28 13,94
Данія 16,56 16,34 16,45
Естонія 13,4 14,08 13,74
Іспанія 9,98 11,3 10,64
Італія 13,9 15 14,45
Латвія 11,7 13,5 12,6
Нідерланди 11,26 11,12 11,19
Німеччина 10,86 10,74 10,8
Норвегія 11,66 11,72 11,69
Польща 13,86 12,98 13,42
Румунія 11,86 12,6 12,23
Словаччина 10,42 10,44 10,43
Угорщина 16,38 18,42 17,4
Фінляндія 12,94 14,3 13,62
Франція 14,86 15,66 15,26
Чехія 10,96 12,28 11,62
Швейцарія 6,24 6,08 6,16
Швеція 22,2 22,08 22,14
Європейський 
Союз 12,76 13,36 13,06

Джерело: складено авторами на основі даних 
Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/

database
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Таблиця 3
Показники маастрихтських критеріїв доходності облігацій  

країн Європейського Союзу в 2008–2017 рр., %

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
08

-2
01

2

20
13

-2
01

7

20
08

-2
01

7

Європейський 
Союз (28 країн) 4,6 4,1 3,8 4,3 3,6 2,9 2,2 1,4 1,1 1,3 4,1 1,8 2,9

Данія 4,3 3,6 2,9 2,7 1,4 1,8 1,3 0,7 0,3 0,5 3,0 0,9 2,0
Німеччина 4 3,2 2,7 2,6 1,5 1,6 1,2 0,5 0,1 0,3 2,8 0,7 1,8
Греція 4,8 5,2 9,1 15,8 22,5 10,1 6,9 9,7 8,4 6,0 11,5 8,2 9,9
Франція 4,2 3,7 3,1 3,3 2,5 2,2 1,7 0,8 0,5 0,8 3,4 1,2 2,3
Італія 4,7 4,3 4 5,4 5,5 4,3 2,9 1,7 1,5 2,1 4,8 2,5 3,6
Кіпр 4,6 4,6 4,6 5,8 7 6,5 6 4,5 3,8 2,6 5,3 4,7 5,0
Угорщина 8,2 9,1 7,3 7,6 7,9 5,9 4,8 3,4 3,1 3,0 8,0 4,0 6,0
Нідерланди 4,2 3,7 3 3 1,9 2 1,5 0,7 0,3 0,5 3,2 1,0 2,1
Польща 6,1 6,1 5,8 6 5 4 3,5 2,7 3 3,4 5,8 3,3 4,6
Португалія 4,5 4,2 5,4 10,2 10,6 6,3 3,8 2,4 3,2 3,1 7,0 3,8 5,4
Румунія 7,7 9,7 7,3 7,3 6,7 5,4 4,5 3,5 3,3 4,0 7,7 4,1 5,9
Фінляндія 4,3 3,7 3 3 1,9 1,9 1,5 0,7 0,4 0,6 3,2 1,0 2,1
Швеція 3,9 3,3 2,9 2,6 1,6 2,1 1,7 0,7 0,5 0,7 2,9 1,1 2,0
Великобританія 4,5 3,4 3,4 2,9 1,7 2 2,1 1,8 1,2 1,2 3,2 1,7 2,4
Джерело: складено авторами на основі даних Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

нізмів фінансування до бюджетування, орі-
єнтованого на результат. Саме такий підхід 
є основою фінансування бюджетних установ 
більшості розвинених країн [11, с. 174]. Осно-
вним завданням, яке прагнуть вирішити всі 
розвинені країни світу, є поєднання бюджет-
них видатків на фінансування бюджетних 
установ із кінцевими результатами їхньої 
діяльності в процесі виконання ними функ-
цій у межах власних повноважень. Водночас 
особливо слід відзначити таку форму регу-
лювання, як програмно-цільове планування, 
яке як форма системного перерозподілу 
ресурсів передбачає реалізацію окремих 
програм для вирішення конкретних завдань, 
що забезпечує створення й упровадження 
системи відомчого та міжвідомчого плану-
вання та проектного управління по цілях і 
результатах діяльності. Іншим методом реа-
лізації механізму фінансування бюджетних 
установ є індикативне планування. Проте 
між ними є низка відмінностей: індикативне 
планування залишає свободу дій для еко-
номічних агентів, а програмно-цільовий 
метод передбачає заздалегідь визначену 
послідовність дій, які сприяють досягненню 
поставлених цілей. При цьому індикативне 
управління цільовими програмами дає змогу 
враховувати віддалені наслідки прийнятих 

рішень і порівнювати різні способи досяг-
нення поставлених цілей, а також здійсню-
вати вибір оптимальних рішень з урахуван-
ням можливості реалізації різних сценаріїв 
розвитку. Використання цього методу дер-
жавного регулювання підвищує обґрунто-
ваність прийнятих рішень і дає змогу краще 
контролювати їх виконання [12, с. 79]. 

Висновки з цього дослідження. Зару-
біжний досвід формування фінансової полі-
тики визначає вагомий вплив на процеси 
прийняття управлінських рішень у сфері 
суспільних фінансів екзогенних та ендоген-
них чинників. Особливості географічного 
розташування, наявність корисних копа-
лин, рівень відкритості економічної системи, 
структура доходів та видатків державного й 
місцевих бюджетів, податкове навантаження 
та показники розвитку людського потенціалу 
є важливими характеристиками економічної 
системи країни. Доцільними є узагальнення 
та систематизація наявних методологічних 
підходів до подолання структурних дисба-
лансів фінансової системи в країнах із роз-
винутою та трансформаційною економікою 
та розроблення практичних рекомендації 
щодо їх імплементації у систему державних 
та публічних фінансів в умовах трансформа-
ційних перетворень.



528

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛІТЕРАТУРА:
1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег; пер. проф. Н.Н. Любимова. Москва. 2012. 352 с. 
2. Cogan J.F., Taylor J.B., Wieland V., Wolters M.H. Fiscal consolidation strategy. Journal of Economic Dynamics 

and Control. 2013. №. 37(2). P. 404–421.
3. Laffer А. The Ellipse: An Explication of the Laffer Curve in a Two-Factor Model. The Financial Analyst's Guide 

to Fiscal Policy. 1986. P. 1–35.
4. Запатріна І.В. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний. Вісник КНТЕУ. 2012. 

№ 2. С. 59–73.
5. Крисоватий А.І. Мельник В.М., Кощук Т.В. Сутність та концептуальні основи формування податкової 

політики в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка України. 2016. № 1. С. 35–51.
6. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки / І.Я. Чугунов, М.Д. Пасічний, Т.І. Кри-

кун та ін.; за заг. ред І.Я. Чугунова. Київ. 2018. 352 с. 
7. Пасічний М.Д. Бюджетно-податкова політика у країнах ЄС із трансформаційною економікою. Економіка 

розвитку. 2017. № 2. С. 30–39. 
8. Гарбар Ж.В., Собчук С.І. Податкові надходження у системі формування доходів бюджету. Економіка. 

Фінанси. Право. 2017. № 7. С. 35–41. 
9. Ливдар М.В. Бюджетне забезпечення економічної безпеки. URL: http://www.nbuv.gov.uа/portаl/soc_gum/

vldfа/2010_18/Lyvdаr.pdf (дата звернення: 05.08.2018).
10. Собчук С.І. Бюджетна політика в країнах із розвиненою та трансформаційною економікою. Вісник 

Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2016. Т. 21. Вип. 7(2). С. 142–146. 
11. Рожко О.Д. Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції націо-

нальних систем державних фінансів. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управ-
ління. Серія «Економіка». 2013. Вип. 4. С. 172–178. 

12. Думікян А.К. Механізм фінансування бюджетних установ у країнах із розвинутою та трансформаційною 
економікою. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 75–81. 

REFERENCES:
1. Kejns Dzh. M. (2012) Obshhaja teoryja zanjatosty, procenta y denegh [General theory of employment, interest 

and money] Moscow: Ghelyos. (in Russian).
2. Fiscal consolidation strategy / J. F. Cogan, J. B. Taylor, V. Wieland, M. H. Wolters // Journal of Economic 

Dynamics and Control. – 2013. – №. 37 (2). – P. 404–421.
3. Laffer А. The Ellipse: An Explication of the Laffer Curve in a Two-Factor Model / A. Laffer // The Financial 

Analyst's Guide to Fiscal Policy. – N.Y.: Greenwood Press. 1986. – P. 1–35.
4. Zapatrina I. V. (2012) Formuvannja finansovoji polityky derzhavy: jevrointeghracijnyj vymir [Formation of the 

financial policy of the state: the eurointegration dimension] Visnyk KNTEU, vol. 2. pp. 59-73.
5. Krysovatyi, A.I., Melnyk, V.M., & Koschuk, T.V. (2016). Sutnist ta kontseptualni osnovy formuvannia podatkovoi 

polityky v umovakh ievrointehratsiinykh protsesiv [Essence and conceptual bases of the formation of a tax policy 
under conditions of the eurointegration processes]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 35–51.

6. I.Ja. Chughunov, M.D. Pasichnyj, T.I. Krykun ta in. (2018) Bjudzhetno-podatkova polityka u systemi reghuljuvannja 
ekonomiky [Budget and tax policy in the system of regulation of the economy]. Kyjiv: KNUTE. (in Ukrainian)

7. Pasichnyj M. D. (2017) Bjudzhetno-podatkova polityka u krajinakh JeS iz transformacijnoju ekonomikoju 
[Budgetary and fiscal policy in the EU countries with a transformational economy]. Ekonomika rozvytku. № 2. pp. 30-39.

8. Gharbar Zh.V., Sobchuk S.I. (2017) Podatkovi nadkhodzhennja u systemi formuvannja dokhodiv bjudzhetu 
[Tax revenues in the budget revenue generation system]. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 7. pp. 35-41.

9. Lyvdar M.V. (2010) Bjudzhetne zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky. [Budget security of economic 
security] URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/2010_18/Lyvdar.pdf/

10. Sobchuk S.I. (2016) Bjudzhetna polityka v krajinakh iz rozvynenoju ta transformacijnoju ekonomikoju [Budget 
policy in countries with a developed and transformational economy]. Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho universytetu. 
Serija : Ekonomika. T. 21, Vol. 7(2). pp. 142–146. 

11. Rozhko O. D. (2013) Praktyka formuvannja vlasnykh finansovykh resursiv bjudzhetu JeS v umovakh 
integhraciji nacionaljnykh system derzhavnykh finansiv [The practice of forming own financial resources of the EU 
budget in the conditions of integration of national systems of public finances.]. Naukovyj visnyk Chernighivsjkogho 
derzhavnogho instytutu ekonomiky i upravlinnja. Serija 1: Ekonomika. Vol. 4. pp. 172-178.

12. Dumikjan A.K. (2017) Mekhanizm finansuvannja bjudzhetnykh ustanov u krajinakh iz rozvynutoju ta 
transformacijnoju ekonomikoju [Mechanism for financing budget institutions in developed and transformational 
economies]. Biznes inform. № 8. pp. 75-81.



529

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ГР
О

Ш
І, 

Ф
ІН

А
Н

СИ
 І

 К
РЕ

Д
И

Т

© Гусейнова Е.Ф.

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-78

УДК 336.225.66

Пільги як інструмент податкового регулювання
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У статті розглянуто теоретичні основи функціонування податкових пільг, а саме шляхом аналізу наукових 
досліджень узагальнено підходи до трактування поняття «податкова пільга». Обґрунтовано власний підхід до 
визначення цієї категорії, визначено мету надання податкових пільг. Розкрито сутність суперечливого харак-
теру податкових пільг як одного з інструментів державного податкового регулювання.

Ключові слова: податки, податкові пільги, податкове регулювання, податкове навантаження, пільгове 
оподаткування, податковий механізм.

Гусейнова Э.Ф. ЛЬГОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье рассмотрены теоретические основы функционирования налоговых льгот, а именно путем анали-

за научных исследований обобщены подходы к трактовке понятия «налоговая льгота». Обоснован собствен-
ный подход к определению этой категории, определена цель предоставления налоговых льгот. Раскрыта 
сущность противоречивого характера налоговых льгот как одного из инструментов государственного налого-
вого регулирования.

Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, налоговое регулирование, налоговая нагрузка, льготное 
налогообложение, налоговый механизм.

Guseinova E.F. THE TAX BENEFITS AS THE INSTRUMENT OF THE TAX REGULATION
The theoretical basis of the functioning of tax benefits were examined, in particular, the approaches of the in-

terpretation of the term “tax benefits” were summarized in the article through the analysis of scientific researches. 
Own approach of the author to the definition of this category was justified and the purposes of granting tax benefits 
were defined. The concept of the contradictory nature of tax benefits as one of the tools of state tax regulations was 
disclosed.

Keywords: taxes, tax benefits, tax regulation, tax burden, taxation of concessional contributions, tax mechanism.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Важливим елементом податко-
вої системи та податкової політики будь-
якої економічної системи світу є податкові 
пільги, через які можна опосередковано 
регулювати соціально-економічні пропо-
рції, а також здійснювати державне регу-
лювання соціально-економічного розвитку 
держави, системний внутрішній перероз-
поділ фінансових ресурсів між окремими 
суб’єктами господарювання. Реалізація цих 
завдань можлива за рахунок застосування 
різних інструментів, зокрема податкових 
пільг як стимулюючого важеля розвитку 
національної економіки. Податкові пільги 
дають змогу цілеспрямовано впливати на 
економічну поведінку платників податків та 
підтримувати пріоритетні напрями господа-
рювання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Особлива увага дослідженню податкових 
пільг останнім часом приділена в працях таких 
вітчизняних та зарубіжних авторів, як, зокрема, 

В.І. Гурєєв [13], О.Ю. Дубовик [14], В.Б. Захо-
жай [12], Н.П. Кучерявенко [9], Я.В. Литви-
ненко [12], О.І. Луніна [11], Т.В. Паєнтко [6], 
О.А. Підлісна [7], Д.М. Серебрянський [10], 
А.М. Соколовська [11], В.О. Швадченко [8]. 
Необхідно констатувати, що не всі визна-
чення, надані в працях вчених, є вичерпними 
та коректними. Автори найчастіше зосеред-
жуються на одній ознаці або певній кількості 
ознак поняття «податкова пільга», залиша-
ючи інші її особливості без належної уваги.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання державного 
податкового регулювання шляхом надання 
пільг ще не мають остаточного методологіч-
ного вирішення, адже на теоретичному рівні 
відсутній єдиний підхід до використання поня-
тійного апарату щодо категорії «податкова 
пільга». Система пільг постійно змінюється 
залежно від напрямів податкової політики та 
пріоритетів в оподаткуванні певних груп плат-
ників податків. З огляду на це постає нагальна 
потреба детального визначення напрямів 
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розв’язання теоретичних проблем, що сто-
суються вдосконалення понятійного апарату 
застосування податкових пільг.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Актуальність дослідження 
та наявність нерозв’язаних теоретичних про-
блем, що стосуються визначення місця та 
ролі пільг у системі державного податкового 
регулювання, обумовили мету статті та коло 
питань, які розглянуті в роботі. Метою статті є 
узагальнення теоретичних аспектів викорис-
тання податкових пільг як інструмента подат-
кового регулювання та стимулювання соці-
ально-економічних процесів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для більш точного та правильного 
визначення поняття «податкова пільга» слід 
звернутися до словників. Саме слово «пільга» 
походить від давньоруського «льгота», разом 
з яким використовувалось українське «льго», 
«вільго», білоруське «ільго» («легкий», «сво-
бода», «воля») [1, с. 453]. Усі ці слова позна-
чали особливі права, переваги перед іншими, 
більшу свободу, пізніше стали вживатися у 
значенні звільнення від данини, податків, 
робіт. Так, слово «пільга» у Великому тлумач-
ному словнику української мови визначається 
як «переважне право звільнення від певних 
обов’язків, право користування будь-чим, 
яке надається як виняток із загальних пра-
вил, встановлених законом» [2, с. 378]. В тлу-
мачному словнику С.І. Ожегова наводиться 
аналогічне поняття: «пільга – це переважне 
право, полегшення, що надається як виняток 
із загальних правил» [3, с. 238]. У Великому 
енциклопедичному словнику пільга визна-
чена як надання будь-яких переваг, част-
кове звільнення від виконання встановлених 
правил, обов’язків або полегшення умов їх 
надання [4, с. 459]. Таким чином, загальним 
для вказаних визначень є підхід до пільг як до 
чогось виключного, того, що надається лише 
певній категорії суб’єктів.

Згідно з Податковим кодексом України 
податкову пільгу визначено як передба-
чене податковим та митним законодавством 
звільнення платника податків від обов’язку 
щодо нарахування та сплати податку та 
збору, щодо сплати ним податку та збору в 
меншому розмірі за наявності визначених 
підстав, що характеризують певну групу 
платників податків, вид їх діяльності, об’єкт 
оподаткування або характер та суспільне 
значення здійснюваних ними витрат [5]. 
Визначення, надане українським законодав-
ством, є широким, адже воно визначає певні 

підстави, за допомогою яких можна бути 
звільненими або частково звільненими від 
сплати податків, а також вбачає той факт, 
що платник податку може бути не тільки 
звільнений від сплати податку та збору, але 
й звільнений частково.

Водночас пункт 7.1 Податкового кодексу 
України визначає елементи податку, а пункт 
7.2 фіксує, що під час встановлення податку 
можуть передбачатися податкові пільги та 
порядок їх застосування [5]. Таким чином, 
податкові пільги можна вважати додатковим 
елементом податку. Але це визначення, на 
нашу думку, є неповним, адже не розкрива-
ється вся сутність податкових пільг, але при 
цьому зазначається, що пільга є елементом 
податку, тому без податку не може бути вико-
ристана пільга.

Аналізуючи визначення податкових пільг, 
які наводяться у вітчизняній та зарубіжній 
економічній та юридичній літературі, конста-
туємо, що не всі з них є вичерпними та корек-
тними. Автори, як правило, підкреслюють 
одну або кілька ознак поняття «податкова 
пільга», залишаючи інші її особливості без 
належної уваги.

Так, доктор економічних наук Т.В. Паєнтко 
визначає податкову пільгу як надану плат-
нику можливість зменшення суми податку 
або збору, що підлягає сплаті, за наявності 
підстав, встановлених актами податкового 
законодавства [6]. Названий підхід не позбав-
лений певних вад, адже таке визначення дає 
змогу віднести до категорії податкових пільг і 
оптимізацію податкових пільг, і ухиляння від 
сплати податків, тому що вони також дають 
можливість зменшити суму податку та збору, 
що підлягає сплаті. При цьому можливе не 
тільки зменшення суми податку, але й повне 
звільнення від сплати податку.

О.А. Підлісна також зазначає, що надання 
пільги зменшує податкові зобов’язання, не 
говорячи про можливість повного звільнення 
від податку. Також автор визначає пільгу 
як законодавчо закріплений перелік умов 
[7, с. 8], але саме поняття «пільга» не може 
бути описано як перелік умов, адже це є пев-
ними підставами та характеристиками плат-
ника податку, що разом з пільгою належать до 
елементів податку.

На думку економіста В.О. Швадченко, 
пільга – це певною мірою привілей, який дер-
жава надає окремим категоріям платників, 
що відповідають встановленим критеріям [8], 
при цьому автор не зазначає мету отримання 
пільги.
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Не зазначає мету також професор 
Н.П. Кучерявенко, говорячи, що податкова 
пільга – звільнення платника податків від 
нарахування та сплати податку або сплата 
ним податку в меншому розмірі за наяв-
ності підстав, визначених чинним законо-
давством [9].

Натомість Д.М. Серебрянський вважає, 
що податкова пільга – це сукупність фіскаль-
них дій держави, не закладених у загально-
прийнятих основах прибуткового оподатку-
вання підприємств, що, зрештою, приводять 
до повного або часткового звільнення при-
бутку від оподаткування з метою активіза-
ції державних, територіальних чи галузевих 
пріоритетних напрямів фінансово-господар-
ської діяльності, що реалізуються протягом 
визначеного законом терміну [10]. Як видно 
з визначення, науковець зазначає мету отри-
мання податкових пільг, причому розглядає 
її на макрорівні, говорячи про те, що це є 
саме сукупністю фіскальних дій держави, 
яка є важливою складовою роботи держави 
як регулятора національної економіки. Але 
автор наголошує на тому, що пільги приво-
дять до повного або часткового звільнення 
прибутку від оподаткування, що є хибним, 
адже існують інші об’єкти оподаткування, що 
можуть бути звільненні від податків.

Так, на думку економістів А.М. Соколо-
вської та О.І. Луніної, під податковими піль-
гами слід розуміти передбачене та регламен-
товане нормами податкового законодавства 
(за наявності об’єкта оподаткування) від-
хилення від нормативних вимог оподатку-
вання, що відбувається у формі повного або 
часткового звільнення платників податку від 
його сплати з метою полегшення податко-
вого тягаря [11]. Автори не звернули увагу на 
те, що під категорію платників податку підпа-
дають не усі платники податків, а лише такі 
категорії, які мають певні характеристики, за 
допомогою яких вони звільняються від опо-
даткування.

В.Б. Захожай і Я.В. Литвиненко визна-
чають, що податкова пільга – це повне або 
часткове звільнення окремих підприємств чи 
фізичних осіб від сплати податку [12], не гово-
рячи про те, що вони мають бути обов’язково 
платниками податків.

Іншим є підхід російського економіста 
В.І. Гурєєва, який полягає в тому, що подат-

кова пільга – це встановлена законом скла-
дова частина системи оподаткування, що 
забезпечує фінансово-економічне стимулю-
вання підприємницької діяльності платника 
податків шляхом полегшення тягаря подат-
кових зобов’язань [13]. Можна погодитися 
з метою отримання податкових пільг, адже 
вони справді стимулюють діяльність плат-
ника податків, якщо говорити про пільги, які 
надані підприємцям, але автором не зазна-
чена мета отримання податкових пільг 
іншими суб’єктами господарювання, такими 
як фізичні особи. На нашу думку, податкова 
пільга не може бути складовою частиною 
системи оподаткування, адже система опо-
даткування є сукупністю податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів до бюджетів 
і внесків до державних цільових фондів, 
що справляються в установленому Подат-
ковим кодексом порядку. Податкова пільга 
є одним з елементів податку, а не системи 
оподаткування.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, аналіз теоретичних аспектів надання 
податкових пільг свідчить про складність їх 
використання як інструмента податкового 
регулювання. Існує потреба вдосконалення 
понятійного апарату категорії «податкові 
пільги» та розроблення єдиної концепції до 
її визначення. Отже, узагальнивши всі під-
ходи до визначення категорії «податкова 
пільга», вважаємо, що податковою пільгою 
є передбачене та регламентоване нормами 
законодавства право платника податку 
на звільнення від нарахування та сплати 
податку або часткової сплати податку за 
наявності певних підстав з метою змен-
шення податкового навантаження платника 
податку.

Якщо розглядати надання податкових 
пільг на макрорівні, то можна сказати, що 
метою їх надання є активізація пріоритетних 
напрямів фінансово-господарської діяль-
ності та стимулювання певних видів діяль-
ності, а також надання підтримки певним 
категоріям платників і досягнення інших 
соціальних цілей. Також за допомогою пільг 
здійснюється державне регулювання еконо-
мічного та соціального розвитку держави. 
На мікрорівні метою надання пільги є змен-
шення та полегшення податкового тягаря 
платника податків.
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У статті проведено моніторинг стану податкових надходжень до Державного бюджету та системи податково-
го адміністрування України. Вивчено динаміку та склад доходів Державного бюджету, встановлено частку і роль 
у них податкових надходжень, фактори впливу на їх формування. Оцінено структуру податкових надходжень і 
тенденції у її формуванні. Досліджено систему податкового адміністрування в Україні та показники діяльності 
Державної фіскальної служби України, сформульовано висновки і напрями позитивних змін у цій сфері.
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БЮДЖЕТ И СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УКРАИНЫ

В статье проведен мониторинг состояния налоговых поступлений в Государственный бюджет и системы 
налогового администрирования Украины. Изучена динамика и состав доходов Государственного бюджета, 
установлена доля и роль в них налоговых поступлений, факторы влияния на их формирование. Оценена 
структура налоговых поступлений и тенденции в ее формировании. Исследована система налогового адми-
нистрирования в Украине и показатели деятельности Государственной фискальной службы Украины, сфор-
мулированы выводы и направления позитивных изменений в этой сфере.

Ключевые слова: доходы Государственного бюджета Украины, налоговые поступления, структура нало-
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Zolotaryova O.V., Kostenko I.S. MONITORING OF TAX REVENUES TO THE STATE BUDGET AND THE 
SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION OF UKRAINE

The article monitors the state of tax revenues in the State Budget and tax administration systems of Ukraine. The 
dynamics and composition of the State Budget revenues are studied, the share and role of tax revenues in them, the 
factors of influence on their formation are established. The structure of tax revenues and trends in its formation are 
estimated. The system of tax administration in Ukraine and indicators of activity of the State fiscal service of Ukraine 
are analyzed, conclusions and directions of positive changes in this sphere are formulated.

Keywords: revenues of the State Budget of Ukraine, tax revenues, tax structure, tax administration, tax disci-
pline, State Fiscal Service of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Економічна стабілізація та подальше 
економічне зростання в Україні потребує все 
зваженішого підходу до формування доходів 
бюджету, насамперед визначення обсягу і 
складових елементів податкових надходжень 
держави. Адже не можна не погодитися із 
твердженням, що формування податкових 
надходжень бюджету повинно розглядатися 
не тільки як невід’ємний складник бюджет-
ного процесу, а й, передусім, як інструмент 
регулювання фінансово-економічних відносин 

[1]. При цьому важливо не тільки забезпечити 
достатній обсяг податкових надходжень для 
забезпечення виконання державою найбільш 
важливих завдань, які постають перед нею на 
цей момент часу, а й оптимізувати їх структуру 
та нівелювати деструктивний вплив так зва-
ного «податкового тягаря» на рівень підприєм-
ницької активності й розвитку бізнесу в країні, 
не допустити зниження добробуту громадян 
через надмірне податкове навантаження. 

Водночас повнота та своєчасність подат-
кових надходжень до бюджету залежить від 
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стану податкової дисципліни та ефектив-
ності системи податкового адміністрування в 
державі. У науковій літературі відсутній єди-
ний підхід навіть до формулювання сутності 
поняття податкового адміністрування. Під ним 
розуміють: а) основну функцію управління, 
що включає планування, організацію, керівни-
цтво, облік, контроль, б) науку, яка формулює 
принципи ефективного управління податко-
вою системою в певних соціально-економіч-
них умовах і суспільно-політичних обстави-
нах, оцінює податкову систему за певними 
теоретичними критеріями; в) елемент дер-
жавної політики – дії владних і управлінських 
структур, за допомогою яких наявні фінансові 
ресурси в певних пропорціях розподіляються 
через механізм оподаткування між приватним 
та публічним секторами економіки, між дер-
жавою і населенням. Досить часто податкове 
адміністрування асоціюється з податковим 
менеджментом, що, на нашу думку, також 
розпорошує акценти в процесі його реаліза-
ції. Варто підтримати позицію, за якою увага 
акцентується на специфічних рисах (особли-
востях) податкового адміністрування. Від-
повідно до неї адміністрування податкових 
зобов´язань – це процедура реалізації прав і 
обов’язків суб’єктів податкового права щодо 
узгодження і погашення податкових зобов’я-
зань [2, c. 236]. У зв’язку з цим загострюється 
необхідність оцінки діяльності Державної фіс-
кальної служби України.

Отже, зважаючи на вагому роль подат-
кових надходжень у мобілізації фінансових 
ресурсів до Державного бюджету України, 
необхідних для вирішення нагальних питань, 
які постають сьогодні перед Урядом, актуа-
лізується потреба в монторингу їх динаміки, 
структури та частки у створенні ВВП країни, а 
також стану вітчизняного податкового адміні-
стрування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед учених, які приділяли у своїх працях увагу 
вивченню сутності і складу податкових надхо-
джень, їх значенню у формуванні дохідної час-
тини Державного бюджету України та впливу 
на соціально-економічний розвиток, слід виді-
лити: Ю. Бойко, В. Вишневського,Т. Єфименко, 
І. Луніну, І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюка, 
Н. Савчук, В. Федосова, Л. Шаблисту, С. Калам-
бет, С. Юрія. Однак сучасні реалії зумовлюють 
доцільність продовження поглибленого дослі-
дження в цій сфері. 

Формулювання мети та завдань статті. 
Головна мета статті – моніторинг стану подат-
кових надходжень до Державного бюджету та 

системи податкового адміністрування Укра-
їни. Для досягнення цієї мети необхідним є 
розв’язання таких завдань: вивчення дина-
міки та складу доходів Державного бюджету, 
з’ясування частки і ролі в них податкових над-
ходжень, факторів впливу на їх формування; 
оцінка структури податкових надходжень і 
тенденцій у її формуванні; дослідження діє-
вості системи податкового адміністрування 
в Україні та показників діяльності Державної 
фіскальної служби України (ДФСУ); форму-
лювання висновків і напрямів позитивних 
змін у цій сфері. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основними концепціями системи 
формування доходів бюджету залежно від 
цілей фіскального регулювання, як стверджує 
Н. Савчук, є такі [3, c. 171]: 1) концепція, яка 
ґрунтується на максимізації доходів держави, 
передбачає збільшення кількості податків, 
зростання податкових ставок, скорочення 
податкових пільг із метою збільшення подат-
кових надходжень до бюджету, тому засто-
сування такої концепції у чистому вигляді 
провокує ризик зниження ділової активності, 
трансформації офіційної економіки в тіньову, 
зростання ризику провалів держави; 2) кон-
цепція економічного розвитку, яка передба-
чає зменшення податкового навантаження та 
зниження рівня бюджетних видатків, насампе-
ред соціальних програм, що може спричинити 
зростання рівня соціального напруження в 
суспільстві; 3) змішаний підхід, який передба-
чає високий рівень податків та фінансування 
масштабних соціальних програм, що потре-
бує пошуку паритету між фінансуванням еко-
номічних і соціальних програм.

Можна також підтримати погляд, що Укра-
їна за рівнем перерозподілу ВВП може бути 
віднесена до соціал-демократичної моделі 
держави [3, c. 171]. Відповідно, у демократич-
ному суспільстві індикатором розвитку сис-
теми доходів є співвідношення між податко-
вими і неподатковими надходженнями. 

У табл. 1–3 та на рис. 1 наведено агрегова-
ний склад і структуру доходів до Державного 
бюджету України за останні 15 років. Ці дані 
ілюструють співвідношення між податковими 
і неподатковими надходженнями. Очевидно, 
що саме податкові надходження формують 
левову частину доходів, оскільки становлять 
на протязі всього періоду понад 70% від їх 
загальної суми. Найбільшою їх питома вага є в 
2018 р. – 83%, що становить 759 898 млн. грн., 
а найменшою – в 2004 р. – 72%, в абсолют-
ному виразі – 48 581 млн. грн. Проте цього 
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недостатньо, оскільки за європейськими 
нормами неподаткові надходження у струк-
турі бюджету держави мають становити не 
більше, ніж 5% [4]. Це свідчить про неопти-
мальну структуру доходів бюджету. 

У табл. 2 дані по агрегованому складу і струк-
турі доходів наведено на 1 працюючу особу, 
причому співвідношення між податковими і 
неподатковими надходженнями формувалося 
аналогічним чином. В абсолютному виразі в 
2018 р. сума податкових надходжень на 1 пра-
цюючу особу становила 47 166 млн. грн., тоді 
як у 2004 р. вона становила 2394 млн. грн. 

Важливим показником міри втручання 
держави в економіку та еволюції її функцій 
є частка ВВП, яка перерозподіляється на 
користь держави через податкову систему 
(питома вага податкових надходжень у ВВП) 
[3, c. 133]. У табл. 3 наведено агрегований 
склад і структуру доходів до Державного 
бюджету України у відсотках до ВВП. Можна 
помітити, що максимальним показник від-
сотка податкових надходжень до ВВП був у 
2018 р. і становив 23,4%, а мінімальним – 
у 2004 р. – 14,1%. Порівняно з відсотком у 
ВВП неподаткових надходжень він прева-
лював на протязі всього періоду, що ще раз 
підтверджує їх пріоритетне і вирішальне 
значення в системі формування доходів 
Державного бюджету. Варто враховувати, 
що важливою умовою забезпечення зрос-
тання податкових надходжень є розширення 
та підвищення ефективності виробництва 
[6, c. 142], а в Україні цей приріст не має 
твердого підґрунтя у зв’язку з тим, що про-
тягом останніх років мала місце нестабільна 
економічна ситуація [7, c. 246].

Далі доцільно детальніше оцінити склад 
і структуру податкових надходжень до Дер-
жавного бюджету України, використовуючи 
дані табл. 4 та рис. 2. Безумовно, в Україні 
система формування податкових надходжень 
створювалася за стресових умов, незважа-
ючи на позитивний факт прийняття в 2010 р. 
Бюджетного та Податкового кодексів [8; 9]. 
Спостерігалися значні перекоси у структурі 
податків та ситуація, коли вагома частина 
податкових надходжень формувалася за 
рахунок податку на додану вартість (ПДВ). 
Зростання податкових надходжень від цього 
податку є індикатором перекладання подат-
кового навантаження на споживання, зокрема 
на бідні верстви населення [3, c. 173]. Остан-
німи роками ця тенденція внаслідок реформу-
вання, як і надмірне навантаження на капітал 
черех податок на прибуток підприємств, що є 
негативним фактом в кризових умовах, змі-
нюється на краще. Дійсно, питома вага ПДВ 
в структурі податкових надходжень на протязі 
2004–2018 рр. превалювала, проте на кінець 
2018 р. вперше зменшилася за весь період до 
51%. Частка податку на прибуток підприємств 
також значно скоротилася на кінець періоду, в 
2015 р. вона була найменшою – 9%, а з 2016 р. 
по 2018 р. залишається незмінною на невисо-
кому рівні – 11%. Податок на доходи фізичних 
осіб, навпаки, мав приріст за питомою вагою з 
2016 р. по 2018 р., коли вона була максималь-
ною для цього податку – 12%.

Незважаючи на збільшення сум подат-
кових надходжень до Державного бюджету, 
податкова система залишається недоско-
налою. Основні її недоліки: нерівномірність 
і несправедливість розподілу податкового 
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Рис. 1. Динаміка головних складових елементів доходів  
Державного бюджету України в 2004–2018 рр., у млн. грн. [5]
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навантаження; перетворення податкової 
системи у чинник пригнічення економічного 
зростання та інвестиційної активності, стиму-
лювання ухилення від сплати податків і від-
тік капіталів за кордон; проблема подвійного 
оподаткування; нестабільність податкового 
законодавства [10, c. 113].

Крім удосконалення податкової системи і 
податкового законодавства, суттєвими пози-
тивними факторами впливу на своєчасність і 
повноту податкових надходжень можуть бути: 
стимулювання розвитку бізнесу і підприємни-
цтва; нарощення обсягів виробництва і під-
вищення рівня прибутковості підприємств; 
дотримання платниками податків податкової 
дисципліни. 

Необхідним є розвиток податкової куль-
тури населення і виведення доходів з тіньової 
сфери економіки, своєчасне інформування 
платників податків про зміни в податковому 
законодавстві та їх детальне роз’яснення. 
Провідну і більш активну роль у цьому про-
цесі має виконувати система податкового 
адміністрування за участі Державної фіскаль-
ної служби України (ДФСУ).

З 12 до 26 лютого 2018 року було прове-
дено оцінювання системи податкового адмі-
ністрування України та діяльності ДФСУ за 
допомогою міжнародного діагностичного 
інструменту оцінки податкового адміністру-
вання TADAT [11]. Оцінювання згідно з цим 

інструментом було організовано за під-
тримки Делегації Європейської комісії в Укра-
їні. ТADAT дає змогу встановити стандарт 
для оцінювання результативності діяльності 
податкової адміністрації, який можна вико-
ристовувати для визначення пріоритетів під 
час запровадження реформ та після прове-
дення повторних оцінок оцінити ефективність 
проведених реформ.

Звіт побудований на основі дев'яти ключо-
вих областей результативності (КОР) системи 
TADAT і пов'язаних із цими сферами 28 показ-
ників високого рівня, які мають ключове зна-
чення для результативності роботи податко-
вого відомства. Під час виведення оцінки за 
кожним показником до уваги береться сорок 
сім вимірюваних параметрів. Кожен параметр 
і показник оцінюється за чотирибальною шка-
лою: «А», «В», «С» або «D».

«А» означає результативність роботи, яка 
відповідає або перевершує передову міжна-
родну практику. У цьому разі для цілей TADAT 
передова практика означає вже випробуваний 
і широко використовуваний підхід, який прак-
тикується у більшості провідних податкових 
адміністрацій. Однак слід взяти до уваги, що 
для того, щоб вважатися «передовою практи-
кою», зовсім необов'язково йти попереду тех-
нологічного прогресу. За такого динамічного 
характеру податкового адміністрування пере-
дова практика може з часом удосконалюва-
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тися одночасно з випробуваними і загально-
прийнятими технологічними досягненнями та 
інноваційними підходами.

«В» означає прийнятні результати (тобто 
досить надійний рівень результативності, але 
він дещо поступається передовій міжнародній 
практиці).

«С» означає слабкі результати порівняно з 
міжнародною передовою практикою.

«D» означає неприйнятні результати і 
виставляється у разі невідповідності вимо-
гам, що ставляться для отримання оцінки 
«С» або вище. Крім того, оцінка «D» вистав-
ляється у певних ситуаціях, коли експерти не 
мають достатньої інформації для визначення 
та оцінки рівня результативності роботи. 
Наприклад, оцінка «D» виставляється, якщо 
орган податкового адміністрування виявля-
ється не в змозі надати базові числові дані 
для оцінки операційних результатів (напри-
клад, у сфері подання декларацій, сплати 
зобов'язань і обробки відшкодувань). Це 
пояснюється тим, що нездатність органу 
податкового адміністрування надати необ-
хідні дані свідчить про недоліки його систем 
управлінської інформації та практики моніто-
рингу результатів роботи.

У табл. 5 сконцентровано всі сукупні показ-
ники оцінки системи податкового адміністру-
вання України з відповідними оцінками.

На особливу увагу заслуговує розгляд 
показників за критерієм КОР 8: Ефективне 
управління доходами. Встановлено, що ДФСУ 
надає вхідні дані для прогнозування рівня 
доходів державного бюджету та контролює 
рівні збору платежів, але не контролює суми 
податкових витрат та перенесення збитків на 
наступні періоди, які можуть бути компенсо-
вані майбутніми податковими зобов'язаннями. 
ДФСУ збирає дані стосовно збору податкових 
надходжень та економічних умов у країні для 
подальшого використання у процесі бюджет-
ного прогнозування податкових надходжень. 
Дані збору фактичних сум надходжень звіря-
ються із прогнозними показниками та повідо-
мляються уряду. ДФСУ також прогнозує суми 
на відшкодування ПДВ для забезпечення 
наявності достатніх коштів для задоволення 
законних вимог щодо відшкодування. Проте в 
ДФСУ немає розроблених процесів регуляр-
ного моніторингу та звітування про ефектив-
ність співвідношення податкових витрат до 
надходжень або про суми податкових збитків, 
перенесених на майбутні періоди, які можуть 
бути компенсовані майбутніми податковими 
зобов'язаннями.

Система обліку податкових надходжень 
побудована в ДФСУ адекватно; однак регу-
лярні зовнішні аудити системи обліку не про-
водяться. У ДФСУ є автоматизована система 
обліку, яка відповідає державним стандартам 
з інформаційних технологій та бухгалтер-
ськонр обліку. Ця система взаємодіє із сис-
темою обліку доходів Міністерства фінансів 
України, а дані про податкові платежі, отри-
мані від Державної казначейської служби 
України, вводяться до системи обліку ДФСУ 
протягом одного робочого дня. Регулярні 
зовнішні та внутрішні аудити з метою гаран-
тування відповідності системи обліку ДФСУ 
нормам податкового законодавства або дер-
жавних стандартів бухгалтерського обліку не 
проводяться.

У табл. 6 наведено узагальнення щодо 
слабких та сильних сторін ДФСУ, які свідчать 
про використання світових практик за дея-
кими напрямами діяльності.

Важливим є встановлення партнерських 
відносин між ДФСУ та платниками на принци-
пах доброчесності, неупередженості та про-
зорості [12, c. 166], формування такої системи 
податкового адміністрування, яка б на прак-
тиці доводила свою ефективність та створю-
вала умови для залучення іноземних інвесто-
рів у нашу державу.

Висновки з цього дослідження. Отже, у 
процесі дослідження встановлено:

1) в структурі доходів Державного бюджету 
України переважну питому вагу – 83% – у 
2018 р. становлять саме податкові надхо-
дження;

2) найбільш високий показник відсотка 
податкових надходжень до ВВП мав місце у 
2018 р. – 23,4%, порівняно з часткою у ВВП 
неподаткових надходжень він переважав 
весь період – з 2004 р. по 2018 р., що ще раз 
підтверджує ключову роль податків у системі 
формування доходів Державного бюджету. 
Проте важливою умовою забезпечення зрос-
тання податкових надходжень є розширення 
та підвищення ефективності виробництва;

3) структуру податкових надходжень не 
можна вважати оптимальною, оскільки питома 
вага ПДВ в 2004–2018 рр. була найбільшою, 
що свідчить про перекладання податкового 
навантаження на споживання, насамперед 
на бідні верстви населення, і тільки на кінець 
періоду вона вперше зменшилася за весь 
період до 51%;

4) найважливішу і більш активну роль у 
зміцненні податкової дисципліни і своєчас-
ному надходженні податків до Державного 
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бюджету України має відігравати система 
податкового адміністрування за участі Дер-
жавної фіскальної служби України;

5) загалом ДФСУ вже досягає значного 
прогресу у впровадженні сучасних практик 
податкового адміністрування. Цей прогрес 
особливо помітний у: а) використанні техно-
логій з метою сприяння своєчасності сплати 

Таблиця 5
Сукупні показники оцінки системи податкового адміністрування України

Критерії та показники оцінки системи податкового адміністрування України Оцінка
КОР 1: Цілісність бази даних зареєстрованих платників податків

P1-1. Точна та достовірна інформація про платників податків С
P1-2. Володіння інформацією про потенційних платників податків. С

КОР 2: Ефективне управління ризиками
P2-3. Визначення, оцінка, ранжування і кількісна оцінка ризиків недотримання норм. С
P2-4. Зменшення ризиків за допомогою програми поліпшення дотримання  
податкових правил. D
P2-5. Моніторинг та оцінка результатів діяльності з оцінки та зменшення ризиків 
недотримання норм. C

P2-6. Визначення, оцінка та зменшення інституційних ризиків. C
КОР 3: Сприяння добровільному дотриманню норм

P3-7. Обсяг, своєчасність і доступність інформації. B
P3-8. Обсяг ініціатив із зменшення витрат платників податків, пов'язаних із  
дотримання норм. B

P3-9. Отримання відгуків платників податків про продукти та послуги. B
КОР 4: Своєчасне подання податкових декларацій

P4-10. Частка своєчасно поданих декларацій B+
P4-11. Використання електронних засобів для подання декларацій C

КОР 5: Своєчасна сплата податкових зобов'язань
P5-12. Використання електронних методів здійснення платежів. A
P5-13. Використання ефективних систем стягнення податків. A
P5-14. Своєчасність платежів. A
P5-15. Обсяг і динаміка податкової заборгованості. B

КОР 6: Забезпечення достовірності звітності
P6-16. Заходи перевірки з метою виявлення та запобігання недостовірній звітності. D+
P6-17. Обсяг проактивних заходів, спрямованих на підвищення рівня надання 
достовірної інформації. B
P6-18. Моніторинг обсягу наданої недостовірної звітності. D

КОР 7: Ефективне вирішення податкових спорів
P7-19. Існування незалежного, дієвого та поетапного процесу вирішення спорів. A
P7-20. Час, необхідний для вирішення податкових спорів. B
P7-21. Ступінь вжиття заходів за результатами вирішення спорів. A

КОР 8: Ефективне управління доходами
P8-22. Внесок до державного процесу прогнозування податкових надходжень. B
P8-23. Точність системи обліку податкових надходжень. C
P8-24. Компетентність системи повернення податків. C

КОР 9: Підзвітність та прозорість
P9-25. Механізми внутрішнього контролю. B
P9-26. Зовнішній нагляд за діяльністю органу податкового адміністрування. B
P9-27. Суспільне сприйняття добросовісності. C
P9-28. Публікація інформації про діяльність, результати та плани. A

податків; б) використанні найкращих світових 
практик для ефективного вирішення подат-
кових спорів; в) забезпеченні підзвітності та 
прозорості податкової адміністрації;

6) у діяльності ДФСУ досі є декілька клю-
чових напрямів, за якими бажано було б 
забезпечити певні покращення, зокрема 
ведення бази даних зареєстрованих плат-
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Таблиця 6
Сильні та слабкі сторони в діяльності Державної фіскальної служби України

Сильні сторони Слабкі сторони
1. Понад 90% платників податків подають 
звітність своєчасно за всіма основними 
видами податків.
2. Понад 90% платників податків сплачують 
зобов’язання своєчасно.
3. Є незалежний процес вирішення спорів.
4. ДФСУ реагує на результати розгляду 
оскаржень.
5. ДФСУ гарантує прозорість шляхом своє-
часного оприлюднення річного та стратегіч-
ного планів.
6. Широко розповсюджена практика утри-
мання податків у джерела отримання доходу 
та системи авансової сплати податкових 
зобов’язань.

1. Немає інтегрованого плану покращення 
дотримання податкових вимог.
2. Немає структурованої системи управління 
ризиком дотримання податкової дисципліни.
3. Високий рівень податкової заборгованості, 
старішої за 12 місяців.
4. Недостатній моніторинг та вжиття заходів 
щодо запобігання отриманню недостовірної 
звітності.
5. Не проводиться широкомасштабної авто-
матизованої перехресної звірки з інфор-
мацією від банків, фінансових установ або 
роботодавців.
6. Немає моніторингу обсягів поданої неточ-
ної звітності.
7. Усі заяви щодо відшкодування ПДВ, як із 
високим так і з низьким рівнем ризику, підля-
гають перевірці до здійснення виплати.

ників податків та управління ризиками. 
Інформація з бази даних зареєстрованих 
платників податків не проходить системного 
моніторингу, а управління ризиками вимагає 
використання більш структурованого підходу 
для підвищення його надійності. Резуль-

тати дослідження також вказують на те, що 
точність даних під час подання декларацій 
є критичною слабкістю, так само як і пере-
хресна перевірка даних та системний моні-
торинг для виявлення неточних декларацій, 
які потребують посилення.
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У статті розглянуто інформаційну прозорість компанії як важливий складник моделі корпоративного управ-
ління. Відзначено, що важливість цього складника приводить до пошуку напрямів щодо підвищення його рів-
ня, оскільки саме завдяки підвищенню рівня інформаційної прозорості компаній стане можливим подальше 
становлення якісної моделі корпоративного управління в Україні. У статті запропоновано напрям щодо підви-
щення інформаційної прозорості компаній завдяки впровадженню електронного корпоративного управління. 
Висловлюється думка, що застосування цього напряму щодо підвищення рівня інформаційної прозорості 
вітчизняних компаній приведе до становлення якісної моделі корпоративного управління, підвищення інвес-
тиційної привабливості українських компаній та збільшення їх вартості. 

Ключові слова: інформаційна прозорість, модель корпоративного управління, складник, компанія, елек-
тронне корпоративне управління, інвестиційна привабливість.

Иоргачева М.И. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ КОМПАНИИ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОДЕЛИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В статье рассмотрена информационная прозрачность компании как важная составляющая модели кор-
поративного управления. Отмечено, что важность этой составляющей приводит к поиску направлений по 
повышению ее уровня, поскольку именно благодаря повышению уровня информационной прозрачности ком-
паний станет возможным создание качественной модели корпоративного управления в Украине. В статье 
предложено направление по повышению информационной прозрачности компаний благодаря внедрению 
электронного корпоративного управления. Высказывается мнение, что применение этого направления по 
повышению уровня информационной прозрачности украинских компаний приведет к формированию каче-
ственной модели корпоративного управления, повышению инвестиционной привлекательности украинских 
компаний и увеличению их стоимости.

Ключевые слова: информационная прозрачность, модель корпоративного управления, составляющая, 
компания, электронное корпоративное управление, инвестиционная привлекательность.

Iorgachova M.I. INFORMATION TRANSPARENCY OF THE COMPANY IS AN INTEGRAL PART OF THE 
CORPORATE GOVERNANCE MODEL 

The article considers the information transparency of the company as an important component of the corporate 
governance model. It is noted that the importance of this component leads to the search for directions to improve its 
level, because it will be thanks to the increased level of information transparency of companies that it will be possible 
to create a high-quality model of corporate governance in Ukraine. The article proposes a direction for increasing 
information transparency of companies through the introduction of electronic corporate governance. Expressed the 
opinion that the application of this direction for increasing the level of information transparency of Ukrainian compa-
nies will lead to the formation of a quality model of corporate governance, to increase the investment attractiveness 
of Ukrainian companies and increase their value.

Keywords: information transparency, corporate governance model, component, company, electronic corporate 
governance, investment attractiveness.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У сучасних умовах, коли вітчизняна 
економіка все більш набуває інформаційно-
інноваційних рис та має місце підвищення 
рівня інформатизації суспільства, важливим 
аспектом розвитку для будь-якої компанії 
є інформація, а також врахування цих змін 

та своєчасне пристосування. Це приводить 
до того, що компанії вимушені враховувати 
у своїй діяльності надання певного обсягу 
інформації інвесторам та іншим зацікавле-
ним особам. Саме інформаційна прозорість 
певної компанії та корпоративного сектора 
країни загалом є одним із важливих склад-
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ників моделі корпоративного управління. 
Оскільки в Україні модель корпоративного 
управління продовжує формуватися та доки 
не має стійких рис, то зміна та поліпшення 
кожного з її елементів (складників) дасть 
змогу покращити її стан та прискорить її 
вдале становлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання інформаційної прозорості компанії (її 
транспарентність) розглядалися в багатьох 
працях як вітчизняних, так і зарубіжних нау-
ковців, зокрема деякі теоретичні аспекти щодо 
сутності інформаційної прозорості компанії 
надані у роботі Н.В. Зачосової та І.В. Горяч-
ківської [1]. В.В. Боковець [2] та Н.А. Супрун 
[3] зосередили увагу на особливостях моделі 
корпоративного управління в Україні та роз-
глянули у своїх працях інформаційну прозо-
рість як фактор, що впливає на цю модель. 
Вчені В.В. Македон [4], М.І. Сарнавська [5], 
Н. Корж, О. Пожванюк [6] зосередили увагу на 
особливостях формування вітчизняної моделі 
корпоративного управління, а також розгля-
нули труднощі та недоліки цього процесу [5, 6] 
та запропонували напрями щодо подальшого 
її розвитку [4]. Тематика взаємозв’язку між 
національними моделями корпоративного 
управління та інформаційною прозорістю ком-
паній знайшла відображення в дослідницькій 
праці науковців А.В. Бухвалова, Ю.Б. Ільїної, 
О.В. Бандалюка [7]. Також І. Курінна, В. Маляр-
чук, М. Саприкіна, М. Супрунюк, О. Трегуб [8] 
розглянули, яка інформація є важливою для 
потенційних інвесторів та має бути оприлюд-
нена компаніями на сайтах, а В.П. Чижик [9] 
та О.О. Олійник [10] зосереджують увагу на 
дослідженні найчастіших порушень щодо роз-
криття інформації у компанії та напрямах під-
вищення прозорості діяльності організацій.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Однак досі немає 
дослідження, яке було би зосереджено саме 
на одночасному розгляді інформаційної про-
зорості компанії як складника моделі корпо-
ративного управління, який впливає на рівень 
інвестиційної привабливості компанії та її 
фінансовий стан, що позначається на вар-
тості цієї компанії для інвестора. Також серед 
праць із цієї проблеми недостатньо розкрите 
питання, як саме може бути підвищена інфор-
маційна прозорість компаній.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розгляд інформа-
ційної прозорості компанії як одного з найваж-
ливіших складників моделі корпоративного 
управління, що впливає на інвестиційну при-

вабливість та вартість компанії, а також роз-
роблення напряму щодо підвищення інфор-
маційної прозорості компаній. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні в умовах глобалізації 
модель корпоративного управління являє 
собою ключове джерело економічного роз-
витку країни, а її основні риси визначають 
можливість доступу до наявних інвестиційних 
ресурсів та рівень загального інвестиційного 
клімату в країні. У зв’язку з цим відбувається 
постійна трансформація наявних національ-
них моделей корпоративного управління та 
заходи щодо їх гармонізації.

Важливим складником моделі корпоратив-
ного управління є інформаційна прозорість 
(транспарентність) компаній, яка виступає 
одним із факторів формування вартості ком-
паній.

Інформаційна прозорість – це забезпе-
чення вільного доступу усіх без винятку кате-
горій стейкхолдерів до відомостей про різні 
напрями діяльності суб’єкта господарювання, 
їх результативність, стан менеджменту, струк-
туру власності та інших даних, що можуть 
бути корисними для прийняття рішень щодо 
вступу цим суб’єктом у ту чи іншу форму від-
носин [1, с. 91].

Моделі корпоративного управління мають 
свої особливі риси, в тому числі й щодо такого 
їх складника, як надання компаніями певної 
інформації, яка є цікавою як для наявних, так 
і для майбутніх стейкхолдерів.

Наприклад, у розвинутих країнах надання 
інформації компаніями знаходиться на 
більш високому рівні, ніж в країнах, що роз-
виваються. Це також пов’язано з особли-
востями національних моделей корпоратив-
ного управління, насамперед у розрізі стану 
наявної структури власності в більшості 
компаній. В Україні та інших країнах, де має 
місце висока концентрація власності (воло-
діння компанією відбувається певною групою 
осіб – мажоритарними акціонерами), надання 
інформації іншим особам повязанно з побо-
юванням втрати цією групою контролю над 
компанією. Тому питання інформаційної про-
зорості як складника моделі корпоративного 
управління набуває неабиякої важливості та 
потребує розгляду. Також необхідним є пошук 
можливого напряму щодо підвищення інфор-
маційної прозорості компаній, оскільки тільки 
за підвищення рівня інформаційної прозо-
рості як складника корпоративної моделі 
стане можливим поліпшити загалом модель 
корпоративного управління країни (рис. 1).
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З рис. 1 видно, що інформаційна прозо-
рість компанії – не тільки один із найважли-
віших складників будь-якої моделі корпора-
тивного управління, а й невід’ємний складник 
інвестиційної привабливості компанії, що при-
водить до зростання її вартості.

Однак необхідно відзначити що надання 
компанією інформації та інформаційна про-
зорість – не тотожні поняття, оскільки компа-
нії можуть надавати великий обсяг інформа-
ції, яка не матиме цінності для інвесторів та 
інших стейкхолдерів, а також надавати інфор-
мацію завуальовано, не розкриваючи реаль-
ного стану справ у компанії (прикладом може 
бути інформація про структуру володіння 
компанією, коли неможливо зрозуміти, хто є 
справжнім власником, через складну струк-
туру володіння). Тому згідно з принципами 
корпоративного управління ОЕСР «своєчас-
ному розкриттю підлягає повна і точна інфор-
мація з усіх найважливіших питань, що стосу-
ються товариства, включаючи його фінансове 
становище, результати діяльності, структуру 
власності й управління» [11].

Також про інформацію, яка має бути надана 
компанією та є суттєвою і повною, сказано в 
Рішенні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку «Про затвердження 
принципів корпоративного управління» від 
22.07.2014 № 955 [12].

Основним тут є поняття суттєвості – це 
інформація, ненадання або неналежне надання 
якої може вплинути на економічні рішення, що 
приймаються її користувачами [12]. 

В останні роки інформаційна прозорість 
набула більш ширшого використання в різно-
манітних сферах, з’явилося багато методів 

визначення рівня інформаційної прозорості, 
але немає єдиного підходу до визначення 
оптимального її рівня. Однак очевидним є 
те, що її рівень впливає на інвестиційну при-
вабливість окремої компанії та економіки 
країни загалом. Вищий рівень інвестиційної 
привабливості економіки приводить до більш 
швидкого розвитку інститутів корпоративного 
управління та становлення моделі корпора-
тивного управління.

Рівень розвитку системи корпоративного 
управління в Україні характеризують рейтин-
гові показники індексу конкурентоспромож-
ності країни та індекс прозорості українських 
компаній [6, с. 1.4; 15]. За останні декілька 
років наша країна поліпшила деякі показники 
щодо стану корпоративного управління, але 
ще продовжують існувати певні прогалини, на 
яких потрібно зосередити увагу державі.

Компанії, які мають відмінну систему кор-
поративного управління, отримують довіру 
з боку інвесторів. Маючи інформацію щодо 
компанії, інвестори мають можливість оці-
нити ризики та можливі перспективи її роз-
витку, навіть якщо вони непозитивні – це 
однаково знижує для інвесторів рівень неви-
значеності. Згідно з деякими дослідженнями 
[13], за акції компаній з ефективним корпо-
ративним управлінням інвестори готові пла-
тити більше: у США і Великобританії – на 
18% більше; в Італії – на 22%, в Індонезії – на 
27%. Ефективне корпоративне управління 
не тільки сприяє зростанню інвестицій, а й 
знижує витрати на залучення капіталу – дає 
змогу за необхідності отримувати компанії 
позикові кошти на вигідних умовах (нижчі від-
соткові ставки, довший термін повернення 

 
Рис. 1. Складники моделі корпоративного управління

Джерело: складено автором
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позик та інші), а також сприяє зростанню вар-
тості активів компанії.

Тому необхідним є розгляд ще й можли-
вого напряму щодо підвищення інформацій-
ної прозорості компанії. Одним із перспек-
тивних напрямів розвитку і вдосконалення 
моделі корпоративного управління є впро-
вадження концепції електронного корпора-
тивного управління, теоретичною основою 
для якого є концепція електронного уряду. 
Важливим складником електронного кор-
поративного управління є прозорість (тран-
спарентність) компанії. Не менш важливим 
є питання взаємозв'язку між національними 
моделями корпоративного управління й 
інформаційною прозорістю компаній, яка є 
однією з характеристик якості корпоратив-
ного управління. Оскільки інформаційна про-
зорість та стан моделі корпоративного управ-
ління взаємопов’язані, то підвищення рівня 
інформаційної прозорості сприятиме більш 
якісному становленню національної моделі 
корпоративного управління.

Прозорість компанії і механізм її реаліза-
ції за допомогою так званого електронного 
корпоративного управління (e-corporate 
governance) є однією з актуальних проблем 
у сучасному світі. Складником цієї системи є 
надання інформації про компанії, пов'язаної 
з корпоративним управлінням, на корпора-
тивних сайтах. Можна говорити про можливу 
аналогію електронного уряду й електронного 
корпоративного управління, оскільки ідея роз-
поділу влади на виконавчу (правління, дирек-
ція) і законодавчу (наглядова рада) за ана-
логією з державним управлінням запозичена 
системою корпоративного управління.

На рівні держави відбувається інформу-
вання населення про події, що відбуваються, 
так само, як відбувається розкриття інфор-
мації про різні аспекти діяльності компанії 
(disclosure). Тобто на рівні держави є можли-
вість зворотного зв'язку – за допомогою Інтер-
нету влада спілкується з народом, так само і 
компанії повинні давати можливість інвесто-
рам ставити питання й отримувати відповіді 
шляхом створення каналів зворотного зв'язку.

Завдяки Інтернету знизилися трансакційні 
витрати, знизилися різні бар'єри, пов'язані з 
участю у формуванні і виконанні державних 
рішень.

Електронне корпоративне управління 
можна визначити як забезпечення внутріш-
ніх і зовнішніх взаємодій у компанії, які спря-
мовані на дотримання балансу інтересів між 
широкими групами стейкхолдеров [7].

Розвиток електронного корпоративного 
управління здатний змінити наявні підходи до 
вирішення різноманітних проблем із корпора-
тивного управління. Окрім цього, електронний 
уряд є інструментом зниження рівня корупції 
шляхом підвищення прозорості діяльності 
уряду. Підвищення прозорості компаній також 
може бути якщо і не методом зниження коруп-
ції, то в усякому разі сприяти підвищенню 
ефективності ринку капіталів.

Для дослідження взаємозв'язку між 
моделлю корпоративного управління та елек-
тронним КУ можна використовувати інформа-
цію, що надається на корпоративних сайтах 
компаній, а також уже наявну інформацію з 
цієї тематики. Це дасть змогу виявити особли-
вості тієї або іншої моделі з погляду доступ-
ної інформації про емітента. Тобто доцільно 
перевірити, наскільки особливості тієї або 
іншої моделі КУ відбиваються на прозорості 
компанії з погляду надання інформації на кор-
поративних сайтах відповідно до певних кри-
теріїв з позиції потенційного інвестора. Для 
дослідження було взято 20 українських АТ та 
результати досліджень за іншими моделями 
корпоративного управління [7; 8; 15]. Кожен 
критерій оцінювався від «0» – немає інфор-
мації – до «2» – інформація в задовільній 
кількості та її легко знайти. Результати дослі-
дження в розрізі критеріїв окремих країн і за 
основними моделями корпоративного управ-
ління приведені в таблиці 1. Під час оцінки 
якості сайтів не враховувалися відмінності 
між компаніями з погляду наведених секторів 
економіки і розміру, а також фінансової історії, 
рівня публічності компанії. Вибірка має випад-
ковий характер, у неї потрапили як великі, так 
і менш відомі компанії з різних секторів вироб-
ництва і торгівлі.

Таким чином, з таблиці видно, що з 
погляду оцінки поданих для порівняння 
моделей українська модель займає останнє 
місце, отримавши найменшу кількість балів. 
Дві інші моделі корпоративного управління 
показали приблизно однакові результати. 
Якщо розглядати англо-саксонську модель і 
германо-японську модель окремо по країнах, 
то найгірше становище – у сфері прозорості 
діяльності підприємств у Японії, її сумарний 
рейтинг виявився найменшим. На японських 
корпоративних сайтах, як правило, відсутня 
додаткова інформація про членів ради дирек-
торів, про структуру акціонерного і позико-
вого капіталу, мінімально присутня додат-
кова інформація про дивіденди. Це можна 
пояснити національними особливостями 
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Таблиця 1 
Дослідження якості корпоративних сайтів різних моделей  
з позиції прозорості компанії для потенційного інвестора
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1. Легкість знаходження інформації про КУ 
(наявність окремого розділу) 21 10 20 30 15 19 34

2. Наявність та якість поданої річної звітності за 
останні 5 років 12 19 20 39 16 20 36

3. Наявність та якість поданих квартальних звітів 
за останній рік 6 19 20 39 16 20 36

4. Інформація про склад і членів Наглядової ради 
(Ради директорів) 11 10 18 28 18 19 37

5. Інформація про незалежних директорів 1 0 2 2 0 20 20
6. Інформація про комітети СД (НР) 2 3 10 13 15 14 29
7. Інформація про склад і членів Правління 10 10 17 27 18 19 39
8. Графік зборів СД і Правління 4 0 6 6 0 0 0
9. Інформація по винагороди вищому 
менеджменту 3 4 12 16 3 4 7

10. Інформація про останні виплачені дивіденди 5 9 16 25 12 18 30
11. Інформація про дивідендну політику 5 1 6 7 12 14 26
12. Інформація про істотні факти, які здатні 
вплинути на вартість акцій 22 14 20 34 16 14 30

13. Інформація про афільованих осіб 21 14 20 34 16 14 30
14. Інформація про базових кредиторів (структура 
позикового капіталу) 3 0 6 6 0 0 0 

15. Інформація про реструктуризацію (у тому 
числі майбутню) 4 1 2 3 0 0 0

16. Інформація про капіталізацію компанії 6 1 0 1 2 1 3
17. Інформація про структуру акціонерного 
капіталу 11 0 12 12 4 4 8

18. Інформація про номінальне володіння 7 0 0 0 0 2 2
19. Наявність внутрішніх документів (положення 
про СД, Статут та ін.) 6 13 15 28 8 4 12

20. Інформація про соціальну політику 29 20 20 40 18 20 38
21. Інформація про інші цінні папери 9 10 20 30 13 8 21
22. FAQ 4 12 18 30 8 10 18
РАЗОМ по моделях КУ 202 450 456
Разом по країні 101 170 280 210 244

Джерело: складено автором за даними [7; 8; 15]
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формування компаній (групи кейрецу), які не 
вимагають відкритості, оскільки акції насам-
перед призначені для домінуючих інвесторів. 
Іншою особливістю корпоративних сайтів 
Японії є відсутність у багатьох англомовних 
версій. Також можна побачити, що найви-
щий рейтинг має Німеччина. Її корпоративні 
сайти відрізняються наданням досить повної 
інформації про структуру позикового капі-
талу, що пояснюється великою роллю банків 
і особливостями німецького права, орієнто-
ваного на кредитора.

За результатами проведеного дослідження 
можна побачити, що моделі корпоратив-
ного управління Японії і Німеччини з погляду 
надання інформації (прозорості) значно від-
різняються один від одного, і правильнішим є 
розгляд їх окремо.

Компанії англосакської моделі демонстру-
ють найвищий рівень розкриття інформації, 
оскільки найбільш орієнтовані на зовнішні 
форми корпоративного управління (рис. 2). 

Особливістю англійських корпоративних 
сайтів є надання інформації про незалежних 
директорів, яка відсутня або недостатньо 
представлена на сайтах японських і амери-
канських компаній.

Якщо говорити про особливості україн-
ських корпоративних сайтів, то тут необхідно 
відмітити таке. На українських корпоратив-
них сайтах досить високим виявився рейтинг 
за інформацією про афільованих осіб, за 
інформацією про соціальну політику і роботу 
компанії.

Так само необхідно відмітити, що в усіх роз-
глянутих країнах є інформація, яка не розкри-
вається майже усіма компаніями: про графік 
зборів Ради директорів і Правління, інформа-
ція про структуру позикових засобів. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, проблема інформаційної прозорості 
компанії (ії транспарентість) для наявних та 
майбутніх стейкхолдерів є однією з найважли-
віших складових частин моделі корпоратив-
ного управління. 

Необхідно відмітити, що за критерієм про-
зорості англо-американська модель якнайпов-
ніше відповідає вибраним критеріям оцінки з 
позиції потенційного інвестора. Українська 
модель корпоративного управління потребує 
подальшого розвитку й удосконалення. Про-
зорість українських компаній знаходитися на 
низькому рівні. 

Оскільки має місце прямий взаємозв’язок 
між моделлю корпоративного управління 
та інформаційною прозорістю компаній, то 
повніше розкриття інформації (підвищення 
рівня інформаційної прозорості) вітчизня-
ними компаніями приведе до становлення 
якісної моделі корпоративного управління, 
підвищення інвестиційної привабливості 
українських компаній та збільшення їх вар-
тості. Рівень досконалості моделі корпора-
тивного управління та її складника – інфор-
маційної прозорості – показує інвестору і 
суспільству як ефективність і перспективи 
окремої компанії, так і потенціал країни 
загалом.
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Рис. 2. Інформаційна прозорість моделей корпоративного управління
Джерело: складено автором за даними [7; 8; 15]
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах кризових явищ на фінан-
сових ринках відбувається процес постійних 
нововведень в банківських установах. Впро-
вадження принципово нових фінансових 
продуктів не потребує значних капітальних 
вкладень і не скасовує значних ризиків їх реа-
лізації та необхідності проведення попередніх 
маркетингових досліджень. 

Основним стимулом для ефективного 
розвитку і росту банківської діяльності є 
висока конкуренція. Ця проблема заго-
стрюється нестабільністю ринкового серед-
овища, недосконалістю банківського зако-
нодавства та частотою зміни запитів та 
вподобань споживачів. Банки, незалежно 
від розмірів їхнього капіталу, змушені здій-
снювати постійний пошук шляхів забезпе-
чення свого виживання та розвитку шляхом 
оцінювання перспективних змін потреб спо-

живачів, відновлення асортиментних рядів, 
надання пропонованим послугам нових рис 
та досягнення нових рівнів задоволення 
потреб, пошуку та застосовування нових 
форм та способів надання послуг. Отже, 
виходячи із зазначеного, ми вважаємо, що 
обраний напрям дослідження є досить акту-
альним та має свої перспективи. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття інноваційного потенціалу ана-
лізується у працях українських та російських 
науковців: В.М. Гончарова, А.В. Гриньова, 
С.М. Ілляшенко, Г.Б. Клейнера, С.М. Козьменко, 
Д.І. Кокуріна, Н.В. Краснокутської, С.Г. Поля-
кова, О.В. Рудика, А.О. Трифілова, Н.І. Чухрай. 
Проте інноваційний потенціал банків, специ-
фіка його структури, оцінки, розвитку ще зали-
шаються предметом спеціального наукового 
дослідження, попри очевидну актуальність і 
практичну значущість цієї проблеми.
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Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Варто акценту-
вати увагу на тому, що більшість середніх та 
невеликих вітчизняних банків не мають чітко 
вираженої та обґрунтованої концепції іннова-
ційного розвитку. Це пов’язано насамперед 
із проблемами фінансового походження та 
незначним рівнем їх інноваційного потенціалу. 
Водночас будь-який банк може обрати інно-
ваційний шлях розвитку, якщо чітко усвідо-
мить власні можливості та об’єктивно оцінить 
рівень свого інноваційного потенціалу, систе-
матичний моніторинг якого є запорукою при-
йняття правильних стратегічних рішень [1].

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
оцінити загальну готовність банків до сприй-
няття інновацій через інноваційний потенціал 
та обґрунтувати вимоги до основних потенці-
алоутворюючих чинників інноваційного потен-
ціалу банків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним із головних чинників сприй-
нятливості до нововведень є інноваційний 
потенціал банку. Здатність банку максимально 
задовольняти потреби клієнтів та бути конку-
рентоспроможним – це наявність і збалансо-
ваність структури інноваційного потенціалу, 
тобто ресурсів, необхідних для інноваційної 
діяльності, а саме [2]:

– наявність висококваліфікованих спеціа-
лістів та персоналу банку;

– наявність матеріально-технічної бази;
– забезпеченість науковою інформацією 

й інформацією про інновації та інноваційну 
діяльність у країні і за кордоном;

– наявність фінансових ресурсів, що 
забезпечують інноваційну діяльність у межах 
довгострокової перспективи.

Кожний складник інноваційного потенціалу 
має специфічні цілі використання і розвитку, 
підлягає впливу різних чинників і залежно від 
рівня розвитку може бути зарахований до 
сильних або слабких сторін банку.

На думку фахівців [3], під інноваційним 
потенціалом банківських працівників слід 
розуміти професійні, інтелектуальні і творчі 
здібності, що проявляються і збагачуються 
в результаті їх цілеспрямованого розвитку; 
здатність перевищувати досягнутий кваліфі-
каційний рівень з метою удосконалення змісту 
і методів виконання традиційних операцій та 
освоювати нові банківські технології. Головною 
компонентою інноваційного потенціалу є люд-
ський ресурс (капітал, фактор), який висту-
пає головною креативною силою, оскільки 
все народжується саме в головах людей. Це 

сукупність проінвестованих, суспільно-доціль-
них виробничих і загальнолюдських навичок, 
знань, здібностей, якими володіє людина, які 
їй належать, невіддільні від неї і практично 
використовуються в повсякденному житті [4].

Матеріально-технічні ресурси банківської 
установи є речовинною основою інноваційного 
потенціалу, визначають його техніко-техноло-
гічну базу, впливають на масштаби і темпи інно-
ваційної діяльності. Формування інноваційного 
потенціалу може бути ускладнено труднощами 
їх одержання. Тому дуже актуально, особливо 
в сучасних умовах, спрямовувати стратегічний 
розвиток банківської установи на створення 
наукомістких нововведень.

Науково-дослідний складник характеризує 
наявність заділу результатів науково-дослід-
них робіт, достатнього для генерації нових 
знань, здатність проведення досліджень із 
метою перевірки ідей новацій та оцінки мож-
ливості використання новацій у наданні нових 
банківських послуг.

В інноваційному розвитку банківських уста-
нов особливого значення набуває розв’язання 
проблеми фінансового забезпечення проце-
сів розроблення й упровадження інновацій 
(доступність фінансових ресурсів, економія за 
рахунок зміни джерел фінансування, вартості 
фінансування тощо). Отже, фінансово-еко-
номічний складник інноваційного потенціалу 
характеризується фінансовими ресурсами, 
необхідними банківським установам для здій-
снення інноваційної діяльності.

Потенціал банка як його можливість щодо 
формування перспективи зумовлюється 
насамперед конкурентоспроможністю банку. 
Достатній рівень конкурентоспроможності 
банку на певному ринку створює умови для 
його подальшого розвитку, але перехід на 
якісно новий рівень розвитку неможливий 
без значних інвестувань, що зумовлює важ-
ливість створення та формування інвести-
ційної привабливості банку. Варто зазначити, 
що конкурентоспроможність та інвестиційна 
привабливість банку можуть бути не пов’язані 
між собою, адже на ринку поширені ситуації, 
коли банк досягнув певного рівня конкуренто-
спроможності, але є абсолютно інвестиційно 
непривабливим з огляду на його невигідне 
місце розташування, незначні площі, немож-
ливість кардинальної перебудови тощо. Також 
є ситуації, коли банк є інвестиційно прива-
бливим у розрізі банківського обладнання та 
місця розташування, але на певному етапі він 
є неконкурентоспроможним. Для прогресив-
ного розвитку банку повинні виконуватися дві 
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вимоги, такі як висока конкурентоспромож-
ність та інвестиційна привабливість банку. 
Наявність позитивних параметрів у банку 
(конкурентоспроможності, інвестиційної при-
вабливості та розвитку) формує відповідний 
рівень його потенціалу, тобто сукупність наяв-
них можливостей та резервів для подальшого 
розвитку забезпечують його майбутню пер-
спективу (рис. 1).

Розглянемо більш ґрунтовно вимоги до 
основних потенціалоутворюючих чинників. 
На підставі аналізування значного спектру 
літературних джерел за проблемами конку-
рентоспроможності банку пропонується під 
цим поняттям розуміти синтетичний віднос-
ний просторово-часовий параметр, який відо-
бражає характеристики банківського продукту 
та ефективність функціонування банку, що 
дають змогу йому посісти відповідні позиції на 
ринку певного рівня сконцентрованості.

У сучасних умовах подальшого розвитку 
в Україні набуває банківський сектор еконо-
міки – розширюється кількість банківських 
установ, активно з'являються банківські уста-
нови з іноземним капіталом, обсяги їхньої 
діяльності збільшуються. Але поки що є ті 
недоліки, які були характерними раніше. Голо-
вним чином здійснюється обслуговування 
юридичних осіб; кількість банківських послуг, 
що надаються клієнтам банків, залишається 
обмеженою; асортимент банківських послуг 

невеликий, а якість низька; не пропонуються 
банківські інновації, які відповідали б вимогам 
ринкової економіки. Здебільшого діяльність 
банків залишається консервативною [5–6].

У зв'язку з цим актуальним залишається 
питання пошуку шляхів вирішення постав-
лених проблем. З цією метою пропонується 
звернути увагу на доцільність залучення інно-
ваційних елементів із використанням марке-
тингових основ.

Висновки та перспективи подальших 
розробок. Сучасний етап розвитку банківської 
системи України характеризується високим 
рівнем насиченості ринку фінансовими продук-
тами та послугами і, як наслідок, інтенсивною 
конкуренцією між кредитними організаціями. 
У таких умовах істотну перевагу отримують ті 
фінансово-кредитні установи, які здатні роз-
робляти та впроваджувати нові технології, 
модернізувати продуктовий ряд, розробляти 
альтернативні канали обслуговування клієнтів, 
тобто здійснювати інноваційний процес.

Сучасні потреби населення не зводяться до 
традиційного кредитно-розрахункового банків-
ського обслуговування, вони вимагають зна-
чно ширшого спектру різних послуг із боку бан-
ків, які мали б забезпечити оптимальні умови 
для отримання доходу своїх клієнтів. Банки 
активно впроваджують нові продукти, здатні 
забезпечити конкурентоспроможність як клі-
єнта, так і фінансової установи в майбутньому.

Рис. 1. Основні потенціалоутворюючі чинники банку
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У статті досліджено проблеми надмірної акумуляції зовнішньоборгових зобов’язань держави, що обмеж-
ує можливості внутрішнього нагромадження капіталу, скорочує потенціал підприємницького сектору, формує 
негативне сальдо платіжного балансу та є фактором девальвації національної валюти. Проведено аналіз 
стану формування зовнішніх зобов’язань держави та здійснено оцінку їх наслідків в умовах трансформації 
сучасних економічних процесів. Узагальнено фактори нарощення зовнішньоборгових зобов’язань держави. 
Виявлено особливості зміни структури зовнішнього боргу в розрізі позичальників, що зумовлені додатковою 
емісією облігацій зовнішньої державної позики, чистими залученнями за прямими кредитами уряду, деваль-
вацією долара до інших валют, збільшенням простроченої заборгованості за негарантованими кредитами та 
кредиторської заборгованості за зовнішньоторговельними операціями. Виокремлено наслідки значного залу-
чення кредитів міжнародних фінансових організацій, що проявляються в обмеженому доступі до міжнародних 
кредитних ринків, зменшенні обсягів зовнішньої торгівлі, припиненні зовнішнього фінансування корпоратив-
ного сектору, сповільненні внутрішнього кредитного процесу та дестабілізації валютного ринку держави. Об-
ґрунтовано заходи щодо вирішення проблем надмірного збільшення обсягу зовнішньоборгових зобов’язань 
держави для запобігання негативних макроекономічних тенденцій.

Ключові слова: зовнішньоборгове зобов’язання, платоспроможність, девальвація, зовнішні запозичення, 
боргове навантаження, фінансові інституції, міжнародний кредит, інвестування.

Крупьяк И.И. ФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В статье исследованы проблемы чрезмерной аккумуляции внешнедолговых обязательств государства, 
что ограничивает возможности внутреннего накопления капитала, сокращает потенциал предприниматель-
ского сектора, формирует отрицательное сальдо платежного баланса и является фактором девальвации 
национальной валюты. Проведен анализ состояния формирования внешних обязательств государства и 
осуществлена оценка их последствий в условиях трансформации современных экономических процессов. 
Обобщены факторы наращивания внешнедолговых обязательств государства. Выявлены особенности из-
менения структуры внешнего долга в разрезе заемщиков, что обусловлено дополнительной эмиссией об-
лигаций внешней государственной ссуды, чистыми привлечениями по прямым кредитам правительства, 
девальвацией доллара к другим валютам, увеличением просроченной задолженности по негарантирован-
ными кредитам и кредиторской задолженности по внешнеторговым операциям. Выделены последствия зна-
чительного привлечения кредитов международных финансовых организаций, что выражается в ограничен-
ном доступе к международным кредитным рынкам, уменьшении объемов внешней торговли, прекращении 
внешнего финансирования корпоративного сектора, замедлении внутреннего кредитного процесса и де-
стабилизации валютного рынка государства. Обоснованы мероприятия по решению проблем чрезмерного 
увеличения объема внешнедолговых обязательств государства для предотвращения негативных макроэко-
номических тенденций.

Ключевые слова: внешнедолговое обязательство, платежеспособность, девальвация, внешние заим-
ствования, долговая нагрузка, финансовые институты, международный кредит, инвестирование.

Krupiak I.Y. FACTOR ASSESSMENT OF THE FOREIGN DEBT OBLIGATIONS OF THE STATE IN THE 
CONTEXT OF TRANSFORMATION OF THE MODERN ECONOMIC PROCESSES

The article investigates problems of excessive accumulation of the foreign debt obligations of the state which 
limits the ability for domestic capital accumulation, reduces the capacity of the business sector, forms a negative 
external imbalance and is the factor of the national currency devaluation. It has been analyzed the conditions of for-
mation of external obligations of the state and evaluated their effects in the context of transformation of the modern 
economic processes. It has been generalized factors of the growth of the foreign debt obligations of the state. It has 
been found specifics of changes of the external debt structure in the context of borrowers, due to additional debt 
issuance of foreign state borrowings, net attraction of direct credit of the government, devaluation of the dollar to 
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other currencies, past-due payment on non-guaranteed credits and accounts payable on foreign trade transactions. 
It has been marked consequences of significant attraction of credits of international financial organizations, which 
shows as limited access to international credit markets, reduction of foreign trade volume, termination of the foreign 
financing of the corporate sector, slowing of the domestic credit process and destabilization of the currency market 
of the state. It has been grounded measures to solve problems of the excessive increasing of volume of the foreign 
debt obligations of the state for prevention of negative macroeconomic trends.

Keywords: foreign debt obligations, paying capacity, devaluation, foreign borrowings, debt load, financial insti-
tution, international credit, investment.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах трансформації сучасних 
економічних процесів залучення зовнішніх 
позикових коштів примножує ресурси еконо-
мічного розвитку країни, дає змогу подолати 
внутрішні кризові явища, розв’язати про-
блеми реструктуризації економіки, модер-
нізації технологічного базису підприємств, 
а також відкриває доступ для досягнень у 
науково-технічній сфері. Водночас тривале 
нарощення зовнішньоборгових зобов’язань 
держави супроводжується істотними струк-
турними дисбалансами і ризиками у страте-
гічних галузях економіки, сприяє фінансовій 
залежності країни від іноземних кредиторів, 
зниженню її інвестиційної привабливості та 
платоспроможності, зростанню витрат на 
обслуговування боргу. Проблемами акуму-
льованих зовнішньоборгових зобов’язань є 
їх нетипова структура, обтяжена борговими 
зобов’язаннями попередніх періодів, кредит-
ною емісією, специфікою бюджетного регулю-
вання. У цьому контексті важливе значення 
має дослідження особливостей формування 
зовнішньоборгових зобов’язань держави та 
оцінка їх впливу на забезпечення макроеко-
номічної динаміки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним та практичним аспектам фор-
мування зовнішньої заборгованості держави 
присвячено праці вітчизняних учених: Т. Бог-
дан [1], В. Базилевича, О. Барановського, 
О. Василика, М. Демченка [2], Я. Жаліла, 
П. Козельницького [3], В. Козюка, В. Колосо-
вої [4], І. Круп’як [5], Л. Круп’як [6], І. Лукінова, 
З. Луцишин, І. Лютого, А. Мороза, С. Осадця, 
О. Підлісної [7], В. Федосова, С. Юрія та інших.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Незважаючи на 
наявність багатьох публікацій із проблема-
тики зовнішньої заборгованості, подальшого 
дослідження потребують стан та наслідки 
формування зовнішньоборгових зобов’язань 
держави з урахуванням специфіки сучасних 
економічних процесів.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою статті є аналіз 

стану, особливостей акумуляції зовнішньо-
боргових зобов’язань держави та оцінка її 
наслідків в умовах трансформації сучасних 
економічних процесів для виокремлення 
напрямів оптимальної фінансової політики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Недостатність фінансових ресур-
сів держави для покриття бюджетного дефі-
циту, інвестування, підтримки валютного 
курсу та виконання вимог за накопиченими 
зовнішньоборговими зобов’язаннями збіль-
шує останні за рахунок залучення нових 
позикових коштів. При цьому зростання 
вартості позичкових ресурсів обмежує мож-
ливості внутрішнього нагромадження капі-
талу і скорочує потенціал підприємниць-
кого сектору, а вилучення іноземної валюти 
для виконання зовнішньоборгових зобов’я-
зань формує негативне сальдо платіжного 
балансу та є фактором девальвації націо-
нальної валюти. Так, унаслідок інтенсифі-
кації запозичень зовнішній державний борг 
України збільшився з 117 346 млн. дол. США 
у 2010 році до 134 625 млн. дол. США у 
2012 році та досяг свого максимального зна-
чення – 142 079 млн. дол. США – у 2013 році 
(рис. 1). Основним чинником такої динаміки 
було зростання обсягів зовнішніх зобов'я-
зань реального сектору економіки пере-
важно за торговими кредитами. Відповідна 
тенденція прискорила інфляцію, підвищила 
премію від ризику та обмежила можливості 
обслуговування зовнішнього боргу у резуль-
таті дезорганізації виробничого сектору. Про-
тягом 2014–2016 років спостерігалося ско-
рочення обсягу зовнішнього боргу на 10%. 
У 2017 році значення цього показника зрос-
тає на 2937 млн. дол. США порівняно з ана-
логічним періодом попереднього року. 

Водночас вирізнявся темп зростання 
зовнішнього боргу держави. Незважаючи на 
збільшення фактичних значень зовнішнього 
боргу, темп зростання досліджуваного показ-
ника зменшувався – з 113,5% у 2010 році до 
88,9% у 2014 році, незначне його пожвавлення 
було у 2015–2016 роках, а виняток становив 
лише 2017 рік (темп зростання – 102,8%).
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Досліджуваний період характеризу-
ється постійною зміною структури зовніш-
нього боргу в розрізі позичальників (рис. 2). 
У 2010 році збільшення обсягу зовнішнього 
боргу сектору державного управління на 
7176 млн. дол. США порівняно з попереднім 
роком стало наслідком розгортання світо-
вої фінансової кризи. Протягом 2014 року 
борг зростає лише на 10% та становить 
26% від валового зовнішнього боргу. Однак 
у 2017 році зовнішні зобов’язання цього 
сектору досягли максимального значення 
(38 886 млн. дол. США), тобто збільши-

лися на 13 904 млн. дол. США порівняно з 
2010 роком та становили 33,4% зовніш-
нього боргу України. Причинами цього були 
додаткова емісія облігацій зовнішньої дер-
жавної позики, чисті залучення за прямими 
кредитами уряду, девальвації долара до 
інших валют, окрім гривні. Зростали також 
запозичення органів грошово-кредитного 
регулювання з 1,2% у 2013 році до 6,4% у 
2017 році. При цьому на початку 2017 року 
планове погашення зобов’язань за креди-
тами Stаnd-by, EFF перед МВФ скоротило 
зовнішній борг держави на 600 млн. дол. 

Рис. 1. Динаміка та темп зростання зовнішнього боргу України у 2010–2017 роках
Примітка: дані за 2014–2017 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Джерело: складено за даними Національного Банку України

Рис. 2. Зміна структури зовнішнього боргу України  
в розрізі позичальників у 2010–2017 роках

Джерело: складено за даними Національного Банку України
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США, однак до кінця року зовнішньоборгові 
зобов’язання держави збільшуються за раху-
нок чистих залучень від МВФ, одержання 
кредиту від Центрального банку Швейцарії, 
курсових змін. Зовнішні запозичення банків 
починаючи з 2010 року суттєво скорочуються 
та становлять у 2014 році лише 14,8% вало-
вого зовнішнього боргу, що на 9,2% менше 
значення аналогічного показника у 2010 році. 
Таке скорочення стало наслідком змен-
шення довгострокових зобов’язань банків за 
кредитами (на 1,7 млрд. дол. США), обліга-
ціями (на 0,7 млрд. дол. США), депозитами 
та залишками на рахунках нерезидентів (на 
1,3 млрд. дол. США) [6]. У 2017 році зовніш-
ній борг українських банків за рахунок скоро-
чення зобов’язань за міжбанківськими креди-
тами, депозитами нерезидентів зменшився 
на 2730 млн. дол. США та становив лише 
5,3% зовнішнього боргу держави. При цьому 
банки порушували принцип ефективності 
інвестування, продовжуючи нарощувати роз-
міри споживчого кредитування замість кре-
дитування реального сектору економіки.

За рахунок збільшення простроченої забор-
гованості за негарантованими кредитами та 
кредиторської заборгованістю за зовнішньо-
торговельними операціями у 2010–2017 роках 
зростає також частка зовнішнього боргу інших 
секторів економіки та міжфірмового боргу. 
Заборгованість інших секторів економіки 
зросла з початку 2017 року на 1144 млн. дол. 
США порівняно з аналогічним періодом попе-
реднього року. Обсяг міжфірмового боргу 
підприємств, що перебувають у відносинах 
прямого інвестування, протягом 2017 року 
збільшився на 0,6 млн. дол. США.

Валютна структура зовнішнього боргу 
України протягом останніх восьми років прак-
тично не змінювалася. Зовнішньоборгові 
зобов’язання держави переважно емітовані 
в доларах США – 71,4%, значною є також 
частка євро, СПЗ – 12,7% та 12% відповідно, 
що пояснюється великими кредитами від МВФ 
(рис. 3). Така питома вага в загальній струк-
турі деномінованого у іноземній валюті боргу 
є суттєвою загрозою для системи державних 
фінансів та вітчизняної економіки загалом, 
оскільки знецінення національної грошової 
одиниці збільшує обсяг заборгованості дер-
жави та приводить до проблем із обслугову-
ванням боргу.

Показниками факторної оцінки зовнішньо-
боргових зобов’язань держави є показники, що 
характеризують можливість обслуговування 
зовнішнього боргу за рахунок перенесення 
ресурсів з виробництва товарів для внутріш-
нього споживання на виробництво експортних 
товарів, а також показники, що відображають 
боргове навантаження у довгостроковому 
періоді та ступінь залежності національної еко-
номіки від іноземного капіталу. До групи таких 
показників належать відношення суми зовніш-
нього боргу до валового внутрішнього про-
дукту та доходів від експорту товарів і послуг 
(рис. 4). Так, протягом 2010–2012 років рівень 
відношення зовнішнього боргу до валового 
внутрішнього продукту скорочується на 2%, а 
у 2017 році – на 3% порівняно з аналогічним 
періодом 2014 року. Однак цей показник зали-
шався досить високим для посилення борго-
вої стійкості держави. Високі його значення 
у 2013 та 2015 роках пояснюються посилен-
ням співпраці України з міжнародними фінан-

 

Долар США; 71,40%

Євро; 12,70%

Спеціальні права 
запозичень; 12%

Російський рубль; 
1,90%

Українська гривня; 
1,10%

Інші; 0,90%

Рис. 3. Валютна структура зовнішнього боргу України станом на 31.12.2017 року
Джерело: складено за даними Національного Банку України
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совими організаціями у сфері кредитування. 
Отже, розміри зовнішнього боргу в своїх абсо-
лютних значеннях можуть досягати значних 
величин, проте борг завжди має знаходитися 
у визначеній кореляційній залежності відносно 
абсолютної величини ВВП.

Відношення зовнішнього боргу до експорту 
товарів і послуг лише частково скоротилося 
у 2016–2017 роках – 25,1% та 21,2% відпо-
відно, проте високі значення цього показника 
у 2010 та 2013 роках (понад 30%) вказують 
на значну неплатоспроможність України. При 
цьому структура експорту України із високою 
питомою вагою сировинного складника ство-
рює ризики девальвації національної валюти в 
процесі стимулювання розвитку окремих галу-
зей. Економіка такого типу є чутливою до змін 
на світовому ринку, негативні тенденції зміни 
цін приводять до зменшення експорту та ство-
рюють додатковий тиск на курс гривні [6].

Джерелами нарощення зовнішньоборго-
вих зобов’язань держави є різнорідні позики 
(табл. 1). Так, у 2010–2017 роках найбільшу 
питому вагу у загальному обсягу зовнішньої 
заборгованості займали позики, одержані від 
міжнародних фінансових організацій, однак їх 
частка у 2012 році скоротилася на 7,4% порів-
няно з 2010 роком. Максимальне значення 
цього показника спостерігалося у 2010 році – 
45,7%, а мінімальне – у 2013 році (27,7%). 
Проте стрімко зростала питома вага зовніш-
ньоборгових зобов’язань за випущеними 

цінними паперами на зовнішньому ринку – з 
31,1,% у 2010 році до 62,3% у 2013 році, і 
лише у 2014–2017 роках вона поступово 
зменшується. Протягом восьми років скоро-
чується частка заборгованості за позиками, 
одержаними від органів управління іноземних 
держав (на 3,8%), та заборгованості, не відне-
сеної до інших категорій (на 1,6 %).

Запозичення у міжнародних фінансо-
вих організацій залишається вигідним для 
держави з огляду на термін надання креди-
тів, вартість ресурсів, інституційний вплив. 
Загальний обсяг ресурсів, які Україна може 
отримувати від таких інституцій для впрова-
дження пріоритетних проектів розвитку, ста-
новить понад 2,5 млрд. дол. США щорічно. 
Успішне співробітництво з міжнародними 
фінансовими інституціями є також важливим 
індикатором для іноземних приватних інвес-
торів. Так, позики МВФ створюють можли-
вість доступу держави до міжнародних ринків 
позичкового капіталу. МВФ забезпечує умови 
виплати кредиту, що є максимально сфокусо-
ваними на розв’язанні економічних проблем 
та адекватні економічному та інституційному 
потенціалу країни. 

З метою реструктуризації економіки, роз-
витку деяких її галузей, проведення ринкових 
реформ Україна отримала кредити від Світо-
вою банку на термін до 17 років з процент-
ного ставкою близько 7% річних. Ці кредити 
надавались їй на пільгових умовах, тобто тер-
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мін погашення кредиту довший, а відсоткова 
ставка менша порівняно з традиційними пози-
ками, що запозичуються на міжнародних рин-
ках капіталу. Загальна сума таких кредитів 
становила близько 7 млрд. дол. США, які було 
розподілено на 39 проектів і програм [5]. Однак 
залучення у значних обсягах кредитів міжна-
родних фінансових організацій та неконтро-
льоване надання гарантій може спровокувати 
кризу державної заборгованості. Як наслі-
док, суверенний дефолт не лише обмежить 
доступ до міжнародних кредитних ринків, але 
й приведе до зменшення обсягів зовнішньої 
торгівлі, припинення зовнішнього фінансу-
вання корпоративного сектору, сповільнення 
внутрішнього кредитного процесу та нарос-
тання негативних тенденцій на валютному 
ринку держави.

Таким чином, помірне збільшення обсягу 
зовнішніх боргових зобов’язань зазвичай 
супроводжується високою динамікою еконо-
мічного зростання на інвестиційній основі та 
незначною інфляцією. Однак в Україні приско-
рена акумуляція зовнішніх боргових зобов’я-
зань загрожує нарощенням інфляції, стрімким 
погіршенням сальдо поточного рахунку, що 
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Таблиця 1
Питома вага зовнішньоборгових зобов’язань України  

за видами позик у 2010–2017 роках (у відсотках)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100
Зовнішньоборгові зобов’язання за 

позиками, одержаними від міжнарод-
них фінансових організацій

45,7 43 38,3 27,7 34,7 40,8 37,9 38

Зовнішньоборгові зобов’язання за 
позиками, одержаними від органів 

управління іноземних держав
6,1 5,5 4,4 3,2 3,4 4 4,7 4,5

Зовнішньоборгові зобов’язання за 
позиками, одержаними від іноземних 
комерційних банків, інших іноземних 

фінансових установ
8,8 8,2 – – 0,1 – – –

Зовнішньоборгові зобов’язання за 
випущеними цінними паперами на 

зовнішньому ринку
31,1 35,6 50,1 62,3 56 50,3 52,8 53

Зовнішньоборгові зобов’язання, не 
віднесені до інших категорій 8,3 7,7 7,2 6,8 5,8 4,9 4,6 4,5

Джерело: складено за даними Національного Банку України

підвищує премію за ризик та обмежує можли-
вості нових запозичень.

Висновки з цього дослідження. Ґрунту-
ючись на результатах дослідження, пропо-
нуємо такі заходи щодо вирішення проблем 
надмірного збільшення обсягу зовнішньобор-
гових зобов’язань держави для запобігання 
негативних макроекономічних тенденцій, як: 
надання переваг внутрішнім позикам над 
зовнішніми з метою зниження ризиків деста-
білізації фінансової системи, відтоку валюти 
з країни, а також для забезпечення розви-
тку внутрішнього ринку позичкових капіта-
лів; встановлення жорсткого контролю над 
часткою іноземних кредитів із плаваючою 
відсотковою ставкою; спрямування зовнішніх 
позикових коштів на здійснення інвестицій 
для отримання доходів, що покриватимуть 
відсоткові ставки залучення коштів; зни-
ження частки зовнішнього боргу з одночас-
ною диверсифікацією валют запозичення; 
залучення нових зовнішніх запозичень в 
обсягах, що відповідають реальним можли-
востям країни, з огляду на мінімізацію їх вар-
тості та утримання обсягу боргу в економічно 
безпечних межах.
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Розглянуто міжнародні документи та стандарти щодо забезпечення бюджетної прозорості. Проаналізова-
но кращі практики місцевого самоврядування в сфері прозорості і залучення громадськості до бюджетного 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Правові основи щодо забезпечення 
бюджетної прозорості відображені в таких 
документах, як Загальна декларація прав 
людини і Хартія Європейського союзу з прав 
людини. Згідно із статтею 21 цього доку-
мента, кожна людина має право брати участь 
в управлінні своєю країною безпосередньо 
або через вільно обраних представників. 
Право на свободу інформації підтверджу-
ється також ст. 19 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права, ст. 10 Кон-
венції про захист прав людини й основопо-
ложних свобод та ст. 11 Хартії Європейського 
союзу з прав людини.

Основним із європейських актів, де зазна-
чено право громадян на участь в управлінні 
державними справами як одного з демо-
кратичних принципів, які поділяються всіма 
державами – членами Ради Європи, є Євро-
пейська хартія місцевого самоврядування 
(1985 р., ратифікована Україною у 1997 р.). 

У період формуваня ринкової системи 
господарювання особливої уваги потребує 
питання про створення ефективної бюджет-
ної системи України.

Одним із перших кроків стало прийняття 
в 2001 році основного нормативного доку-
мента, в якому визначені засади бюджетної 
системи України, – Бюджетного кодексу [1]. 
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Особливо важливо те, що Кодексом перед-
бачено новий, більш прогресивний механізм 
міжбюджетних відносин. Крім того, Поло-
ження Бюджетного кодексу визначають важ-
ливі принципи, необхідні для ефективного 
процесу реформування бюджетної системи 
України. Серед них – розподіл видатків у роз-
різі програм, в яких чітко визначені цілі та 
завдання для органів управління; посилення 
відповідальності учасників бюджетного про-
цесу за здійснення видатків; заміна сучасної 
практики формування поточного бюджету на 
один рік більш прогресивним підходом, тобто 
впровадження практики середньострокового 
планування доходів та видатків та форму-
вання державних послуг відповідно до потреб 
населення, а не згідно з нормами адміністра-
тивно-командної економіки. 

Незважаючи на вищезгадані досягнення, 
реформи проходять повільно, і практична цін-
ність законодавчих та політичних змін майже 
не відображається на щоденній бюджетній 
практиці. Сучасний бюджетний процес, на 
нашу думку, є недалекоглядним, тобто роз-
рахунки доходів та видатків бюджету здійсню-
ються на короткостроковий період і майже не 
виходять за межі річних прогнозів. Неузгодже-
ність різних урядових стратегій та політичних 
напрямів приводить до значної неефектив-
ності діяльності бюджетної сфери. 

Так, наприклад, органи місцевого самовря-
дування часто починають процес формування 
бюджету без розгляду стратегічних планів, 
планів капіталовкладень та інших докумен-
тів, що в довгостроковій перспективі відо-
бражають потреби, цілі та завдання органів 
місцевої влади. Таким самим чином бюджетні 
установи та місцеві фінансові органи постійно 
планують та впроваджують проекти капітало-
вкладень, не вдаючись до ґрунтовного ана-
лізу фінансових можливостей регіону в дов-
гостроковому періоді та впливу цих проектів 
на поточні бюджети регіону в довгостроковій 
перспективі. На нашу думку, такий підхід до 
формування бюджету породжує відмову від 
здійснення широкомасштабних інвестиційних 
проектів або ж надмірне навантаження на 
поточні бюджети майбутніх періодів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Залученню громадськості до бюджет-
ного процесу на місцевому рівні присвячено 
багато праць як закордонних, так і вітчиз-
няних науковців, таких як О.Д. Василик [2], 
І.О. Луценко [3], О.О. Сунцова [4], С.І. Юрій 
[5], В.Г. Дем’янишин [5 ] та ін., але ця пробле-
матика потребує більш глибшого вивчення, 

особливо в час реформи місцевих бюджетів 
в Україні. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У процесі управління 
фінансовими ресурсами територіальної гро-
мади найбільш поширеним приводом залу-
чення громадян є їх участь в обговоренні та 
схваленні щорічного бюджету. Але є багато 
інших сфер, які отримали би позитивний вне-
сок від участі громадян, наприклад, визна-
чення принципів та правил щодо управління 
власністю територіальної громади, членство 
у комісіях з оцінки доцільності інвестування, 
підтримка громадськістю програм капіталь-
них інвестицій або програм розвитку регіону.

Факт відсторонення громадян від участі у 
діяльності органів місцевого самоврядування 
не сприяє становленню демократичного сус-
пільства, у якому думка громадськості має 
бути врахована та участь громадян має бути 
обов’язковою. Тому необхідною умовою є 
формування та використання найефективні-
ших способів залучення громадськості.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
доцільності залучення громадськості до 
бюджетного процесу формування та вико-
нання місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Незважа-
ючи на глибокі історичні корені, фіскальну 
прозорість почали активно обговорювати 
в міжнародних політичних дискусіях тільки 
після азійської фінансової кризи 1997 року. 
Міжнародний валютний фонд опублікував 
Кодекс належної практики із забезпечення 
фіскальної прозорості у 1998 році. З 2006 року 
Міжнародне бюджетне партнерство почало 
публікувати Індекс відкритості бюджету, оці-
нюючи країни за показниками відкритості дер-
жавних фінансів. Впродовж 2006–2015 років 
дедалі більше міжнародних і громадянських 
організацій почали впроваджувати ініціативи 
зі сприяння прозорості в управлінні держав-
ними фінансами. 

Необхідно зауважити, що, незважаючи на 
наявність багатьох стандартів оцінки про-
зорості бюджету та велике розмаїття дослі-
джень у різних країнах, міжнародні стандарти 
прозорості використовуються переважно для 
зведеного державного бюджету, який вклю-
чає державний та місцеві бюджети. Загально-
прийняті стандарти для оцінювання субнаціо-
нальних і місцевих бюджетів технічно складно 
розробити у зв’язку з різними системами вза-
ємодії державних та місцевих органів влади, 
реалізованими у різних країнах. Оцінка про-
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зорості місцевих бюджетів зазвичай прово-
диться у формі кейсів для окремих країн, які 
використовують методики міжнародних орга-
нізацій та індексу відкритості бюджету. 

Серед спеціалізованих ресурсів, які при-
свячені питанням оцінки відкритості бюджету 
та бюджетного процесу, варто відзначити 
ресурс «Прозорість бюджетів регіонів та 
їхніх регіональних центрів в Україні» (http://
budgets.icps.com.ua/). Цей ресурс розробле-
ний та реалізується Інститутом економічних 
і соціальних реформ в Словаччині (ІNЕКО) в 
партнерстві з Міжнародним центром перспек-
тивних досліджень (МЦПД, Україна) за фінан-
сової підтримки офіційної допомоги з метою 
розвитку Словацької Республіки – SlovakAid. 
[6]. Основною метою зазначеного проекту є 
сприяння покращенню фінансового здоров'я 
регіонів, міст і населених пунктів. Відповідно 
до оприлюдненої розробниками інформації, 
вони використовують гіпотезу, згідно з якою 
прозорість, фінансова стійкість і формування 
регіональних конкурентних переваг є базо-
вими принципами для ефективного функціо-
нування місцевих органів влади в довгостро-
ковій перспективі. Проте варто зазначити, що 
є певні недоліки цього ресурсу, а саме: 

– закритість – загальна методологія оцінки 
відсутня у відкритому доступі, відсутня інфор-
мація про сукупність методів, які використані 
для оцінки, перелік усіх показників та крите-
ріїв оцінки також не оприлюднено;

–  перервність – дані оцінки не оновлю-
ються з 2015 р., що унеможливлює викорис-
тання цього ресурсу для проведення поточ-
ного аналізу; 

–  відсутність оприлюднених рекоменда-
цій та аналізу їх виконання органами влади і 
впливу виконаних рекомендацій на показники 
оцінки.

Беручи за основу міжнародну практику в 
сфері прозорості місцевих бюджетів, сформо-
вано основні методи залучення громадськості 
до бюджетного процесу та їх основну характе-
ристику, які подано у таблиці 1. 

Дуже важливим у прозорості фінансів є 
забезпечення прямого доступу громадян до 
бюджетної інформації. Доступ означає не 
просто фізичний доступ до документів, а їх 
доступність. Адже недостатньо просто роз-
містити десь технічні документи – грома-
дяни повинні отримувати доступну інформа-
цію, тобто зроблену на мові та у форматах, 
які зможуть зрозуміти люди без спеціальної 
фахової підготовки. Саме на досягнення цієї 
мети і спрямоване розроблення громадських 

бюджетів як зрозумілої форми презентації 
бюджетних документів,

Залучення громадськості сприяє процесу 
прийняття управлінських рішень, поліпшує 
розуміння діяльності органів місцевого само-
врядування, зменшує конфлікти, підтримує 
впровадження проектів та планів розвитку 
громад, а також підвищує відкритість органів 
місцевого самоврядування щодо проблем, 
турбот та питань громадян. Залучення гро-
мадськості є невід’ємним складником демо-
кратичного суспільства.

Переваги та недоліки залучення громад-
ськості до процесу управління фінансовими 
ресурсами виділимо такі:

Переваги:
– рішення органів місцевого самовряду-

вання підтримуються громадою;
– громада має можливість краще контр-

олювати діяльність органів місцевого само-
врядування;

– потреби( проблеми) громади стають 
більш відомими та краще задовольняються;

– прозорість сприяє взаєморозумінню та 
співпраці;

Серед недоліків можна виділити:
– пасивність громадян до залучення та 

прозорості до бюджетного процесу;
– необізнаність громадян та небажання 

знати державні (місцеві) проблеми (потреби);
– недовіра громади до органів місцевого 

самоврядування;
– посадові особи не досить добре проін-

формовані щодо основних проблем громади.
Висновки з цього дослідження. Активна 

участь громади є важливою умовою для роз-
роблення ефективного та реального бюджету 
і планування напрямів розвитку адміністра-
тивно-територіальної одиниці. Всі грома-
дяни повинні проявляти принаймні мінімаль-
ний інтерес до фінансової політики, оскільки 
йдеться про використання надходжень із 
податків, які вони сплатили, і, що важливіше, ці 
рішення вплинуть на їхнє повсякденне життя.

Завдяки методу формування бюджету за 
участю всіх зацікавлених сторін громадяни 
отримують можливість впливати на процес 
прийняття фінансових рішень на рівні міста. 
Співпраця між громадянами, недержавними 
організаціями, представниками бізнесу та 
міською владою сприяє підвищенню прозо-
рості, справедливості та ефективності фінан-
сової політики міста. Методологія форму-
вання бюджету за участю всіх зацікавлених 
сторін є важливою, оскільки вона підвищує 
активність громадян, посилює демократію та 
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покращує рівень життя громади за допомо-
гою впровадження ефективної політики. Цей 
метод можна втілювати за допомогою таких 
технологій участі громадськості, як громадські 
слухання, сільські сходи, дорадчі комітети, 
громадські збори та громадська журналістика.

Залучення громадськості до бюджетного про-
цесу повинне перерости в обов’язковість для 
всіх бюджетів перед їх затвердженням. Доцільно 
проводити бюджетні слухання за такими осно-
вними показниками, як видатки бюджету на соці-
альну сферу та соціальний захист населення. 

Таблиця 1
Міжнародна практика у сфері прозорості місцевих бюджетів  
та залучення громадськості до бюджетного процесу в Україні

№
з/п Назва Основні характеристики

1. Відведення окремого 
розділу, присвяченого всім 
питанням бюджету,  
на веб-сайті ОМС

Мета: полегшення пошуку необхідної інформації про бюджет; 
підвищення ефективності роботи із бюджетною інформацію, 
збільшення довіри до влади.
Де реалізується: Україна – Львів, Нетішин; Канада – 
Thunderbay, США – Портланд (фантастичний цілий сайт для 
теми «бюджет та фінанси» https://www.portlandoregon.gov/ 
cbo/60863).
Переваги: зручно для пошуку інформації.
Недоліки: значні затрати часу.

2. Бюджет участі 
(громадський бюджет, 
партисипативний)

Мета: інструмент прямої демократії, за допомогою якого 
мешканці міста залучаються до розподілу частини міського 
бюджету. Мешканці міста, депутати, представники органів 
місцевого самоврядування, члени громадських організацій 
обговорюють пріоритети розвитку громади. Після консуль-
тацій та обговорень у громади формується бачення, які ідеї 
слід реалізувати першочергово. У бюджеті громади щороку 
передбачаються гроші на реалізацію громадських проек-
тів – у відсотках від власних доходів; реалізовувати власні 
соціальні проекти за бюджетні кошти.
Де реалізується: першопрохідцями стали три міста – Чер-
каси, Полтава та Чернігів. Згодом долучилися Суми, Луцьк, 
Івано-Франківськ, Запоріжжя, Львів, Вінниця та Чернівці, 
Рівне, Тернопіль та інші.
Переваги: значна залученість громадян, можливість реалі-
зації задумів.
Недоліки: фіктивні проекти, непрозорий відбір переможців, 
складнощі в організації голосування.

3. Оприлюднення 
бюджетної інформації в 
машиночитному форматі 
(Budget Open Data)

Мета: відкриті дані потрібні містам для реалізації цілої низки 
потреб, а саме:
−	 покращувати якість прийняття управлінських рішень; 
−	 давати можливість громадянам бути залученими до 
життя міста, до комунікації зі владою; 
−	 громада могла практично використовувати дані міст за 
допомогою спеціальних застосувань; 
−	 приваблювати інвесторів; 
−	 розвиток ІТ-бізнесу.
Де реалізується: лідерами серед міст є: Львів, Вінниця, 
Дніпро, Луцьк, Одеса, Харків, Полтава. Польща (Гданськ).
Переваги: зручно машинам і аналітикам.
Недоліки: потребує спеціального навчання.

4. Практики підвищення 
прозорості функціонування 
комунальних підприємств 
(наглядові ради, плани 
розвитку та звіти за ними)

Мета: зменшення потенційних корупційних ризиків, підви-
щення якості роботи та ефективного використання бюджет-
них коштів.
Де реалізується: Україна – Чернівці, Білоберізська ОТГ.
Переваги: можливість охопити фінансовим моніторингом 
витрати КП, через які йде великий % бюджетних коштів.
Недоліки: консерватизм КП, влади, відсутність покарання 
за невиконання.

Джерело: складено авторами на основі джерела: [7]
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Є ціла низка методів покращення прозо-
рості бюджету. Найголовнішими з них, ми 
вважаємо, є: засоби масової інформації – 
участь ЗМІ у всіх обговореннях та зустрічах 
із бюджетних питань, доступ до бюджетних 
документів (особливо схваленого бюджету), 
які не заборонені законом; підготовлена 
інформація – інформація про проекти або 
збірки «Коротко про бюджет», в яких наво-
дяться основні позиції рішень про бюджет, 
підсумовуються доходи і видатки; громадські 
слухання – пряме залучення громадян до про-
цесу прийняття рішень, що гарантує кращу 
поінформованість населення. Крім того, міс-
цевий уряд може дізнатися думку своїх гро-
мадян про проекти місцевих бюджетів та 
взяти до уваги їх коментарі; зустрічі – акцент 
робиться на вирішенні конкретного питання 
(наприклад, план розвитку міста), дає можли-
вість обговорити питання детально та одразу 
побачити ставлення громадян та отримати 
їхні коментарі з проблеми, а також критичні 
зауваження, факти і думки; список громад-
ських думок виборців – збір інформації про 
народне ставлення до певної проблеми; 
дорадчі комітети – зустрічі з групою людей, 
які постійно представляють територіальну 
громадськість, або з робочою групою з вирі-
шення конкретного питання.
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часне інформування громадян; зловживання 
владою на місцях, а також корупційні схеми в 
діяльності місцевої влади.
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POTENTIAL OF BUDGET POLICY OF UKRAINE

The article is devoted to the formation of a methodological approach to assessing the fiscal and regulatory po-
tential of fiscal policy as an object of management. The monitoring of the fiscal and regulatory potential is proposed 
based on its forms of manifestation as resources, conditions, capabilities and opportunities. In the context of each of 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Бюджетна політика, як і будь-яка 
інша управлінська діяльність, потребує належ-
ної оцінки з позиції її ефективності. Розгляда-
ючи бюджетну політику як сукупність функцій, 
вбачаємо за доцільне об’єктом моніторингу 
якості бюджетного менеджменту обрати фіс-
кально-регуляторний потенціал бюджетної 
політики. Під останнім нами розуміється гно-
сеологічно-функціональна характеристика 
бюджетної політики, яка проявляється через 
конгломерат: ресурсів бюджетного механізму; 
умов, в яких формується та реалізується 

бюджетна політика; можливостей у контек-
сті реальності досягнення поставленої мети 
через дію управлінського впливу; а також 
здатності суб’єктів формування та реалізації 
бюджетної політики до ефективної управлін-
ської діяльності. 

Після визначення основних компонентів 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджет-
ної політики актуальною є проблема методоло-
гічного обґрунтування інструментарію їх оцінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми осмислення потенціалу у бюджет-
ній сфері завжди знаходилися у колі наукових 



569

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

інтересів провідних науковців-економістів. 
Серед останніх досліджень варто відзначити 
роботи Є.О. Балацького [1], С.В. Зенченко 
[2], Ю.В. Пасічника [3], Н.С. Педченко [4], 
В.Ю. Стрілець [4]. Їх наукові напрацювання є 
надзвичайно цінними, проте у своїй більшості 
вони спрямовані на визначення бюджетного 
потенціалу певної території або економічного 
зростання загалом. Питання ж осмислення 
потенціалу бюджетної політики залишаються 
недослідженими.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Після визначення сут-
ності фіскально-регуляторного потенціалу 
бюджетної політики, яка детально охарактери-
зована нами у праці [5], актуальною та неви-
рішеною залишилася проблема ідентифіка-
ції інструментарію моніторингу ефективності 
управління бюджетною політикою. Для цього 
насамперед необхідно обґрунтувати методо-
логічний підхід до оцінки фіскально-регуля-
торного потенціалу бюджетної політики.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). У статті передбачається визна-
чення методологічного підходу до оцінки фіс-
кально-регуляторного потенціалу бюджетної 
політики України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою оцінки фіскально-регулятор-
ного потенціалу бюджетної політики пропону-
ється методологічний підхід, який базується 
на трьох основних положення.

1) Для оцінки фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики доцільно засто-
совувати не інтегральний показник, а систему 
показників, що дасть змогу забезпечити дотри-
мання принципів системності та комплексності. 

2) В основу формування системи показників 
оцінки фіскально-регуляторного потенціалу 
бюджетної політики необхідно покласти кон-
гломерат форм прояву останньої: «ресурси – 
умови – здатність – можливості».

3) Систему показників, визначених для 
оцінки фіскально-регуляторного потенціалу 
бюджетної політики, з метою забезпечення 
об’єктивності останньої доцільно: по-перше, 
формувати з офіційних статистичних даних 
(або, у разі потреби, включити окремо взяті 
показники до форм офіційної статистики), а 
по-друге, диверсифікувати у контексті вну-
трішньодержавних та міжнародних джерел 
отримання інформації.

Фіскально-регуляторний потенціал бюджет-
ної політики як сукупності ресурсів доцільно 
розглядати з позиції поділу останніх на 
ресурси, що формують основу управління дер-

жавними доходами, та ресурси, що створюють 
базис управління державними витратами.

Розглядаючи фіскально-регуляторний потен-
ціал бюджетної політики з позиції його прояву як 
ресурсів, основну увагу варто приділяти джере-
лам формування дохідної та витратної частин 
бюджету країни. 

Основними джерелами для формування 
доходів бюджету є ресурси підприємств, домо-
господарств та населення держави. Базисом 
для управління витратною частиною бюджету 
країни є ресурси держави, які акумулюються у 
вигляді доходів бюджету.

З метою оцінки фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики з позиції його 
прояву як ресурсів пропонуються такі показ-
ники: активи підприємств, чистий прибуток 
підприємств, рентабельність діяльності під-
приємств, доходи домогосподарств, доходи 
домогосподарств у розрахунку на 1 домо-
господарство, доходи населення, доходи 
населення у розрахунку на 1 особу, доходи 
бюджету (табл. 1).

Фактичні значення кожного з наведених 
показників щорічно розраховуються та опри-
люднюються Державною службою статистики 
України.

Прояв фіскально-регуляторного потенціалу 
як умов формування та реалізації бюджетної 
політики пропонується оцінювати з позиції 
функціонального підходу. 

Фіскально-регуляторний потенціал як 
умови формування та реалізації бюджет-
ної політики, що характеризують фіскальну 
функцію, будуть відображати показники, які 
прямо чи опосередковано розкривають стан 
і перспективи формування доходів та витрат 
бюджету (доходи бюджету, бюджетний дефі-
цит, баланс державного бюджету (% від 
ВВП), державний борг (% від ВВП), рівень 
тіньової економіки).

Водночас фіскально-регуляторний потен-
ціал як умови формування та реалізації 
бюджетної політики, що характеризують регу-
люючу функцію, доцільно оцінювати у розрізі 
триумвірату:

1) екологічних стандартів (викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами забруднення, викиди 
діоксиду вуглецю в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами забруднення, стан-
ції для очищення стічних вод (тис. м3 за 
добу), системи оборотного водопостачання 
(тис. м3 за добу), установки для уловлювання 
та знешкодження забруднюючих речовин з 
відхідних газів, тис. м3 газу за годину);
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2) соціальних стандартів (чисельність 
постійного населення, природний приріст (ско-
рочення) населення, середньомісячна номі-
нальна заробітна плата, кількість зайнятих, 
кількість безробітних (за методологією МОП), 
рівень безробіття (за методологією МОП), при-
йняття в експлуатацію загальної площі житла, 
відправлення (перевезення) пасажирів тран-
спортом загального користування);

3) економічних стандартів (валовий вну-
трішній продукт (у фактичних цінах), вало-
вий внутрішній продукт (у фактичних цінах) у 
розрахунку на одну особу, індекс споживчих 
цін, експорт товарів і послуг, імпорт товарів і 
послуг, фінансовий результат підприємств до 
оподаткування, капітальні інвестиції, доходи 
населення, роздрібний товарооборот (у фак-
тичних цінах), індекс цін виробників промис-
лової продукції, індекс цін реалізації продукції 
сільського господарства сільськогосподар-
ськими підприємствами, продукція сільського 
господарства, перевезення вантажів усіма 
видами транспорту).

Усі показники, запропоновані для оцінки 
фіскально-регуляторного потенціалу як умов 
формування та реалізації бюджетної полі-
тики, офіційно оприлюднюються Державною 
службою статистики України.

Наступною формою прояву фіскально-
регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики, у розрізі якої розглянемо методологічні 
підходи до її оцінки, є здатність суб’єктів 
бюджетної політики до формування та реалі-
зації останньої. У цьому контексті фіскально-
регуляторний потенціал бюджетної політики 
пропонується оцінювати у розрізі:

1) якості політикуму (індекс глобальної 
конкурентоспроможності, якість вищої освіти 
і професійної підготовки);

2) рівня корумпованості (індекс сприйняття 
корупції (CPI), кількість народних депутатів 
України, депутатів обласних, районних, місь-
ких, сільських та селищних рад, притягнутих 
до відповідальності та притягнутих до відпо-
відальності за корупційні правопорушення);

3) ефективності діяльності Державної фіс-
кальної служби України (загальний індекс ефек-
тивності оподаткування, податкове наванта-
ження податків на оплату праці та відрахування 
з неї (% від прибутку), податкове навантаження 
податків на прибуток (% від прибутку), час, 
витрачений платником податків у рік на взаємо-
дію з фіскальною службою, кількість платежів, 
які здійснює платник податків у рік з метою вико-
нання своїх податкових зобов’язань).

Систематизація показників, запропоно-
ваних для оцінки фіскально-регуляторного 
потенціалу як здатності суб’єктів бюджетної 
політики до формування та реалізації остан-
ньої, здійснена в таблиці 2.

Інформаційною базою для зазначених в 
таблиці 2 показників є:

– офіційні данні рейтингу країн світу за 
індексом глобальної конкурентоспромож-
ності (The Global Competitiveness Index), 
який щорічно обраховується організаторами 
Всесвітнього економічного форуму та опри-
люднюється на його офіційному сайті (індекс 
глобальної конкурентоспроможності, якість 
вищої освіти і професійної підготовки);

– звіт про стан протидії корупції, який 
оприлюднюється на офіційному сайті Мініс-

Таблиця 1
Показники оцінки фіскально-регуляторного потенціалу  
бюджетної політики з позиції його прояву як ресурсів

Групи ресурсів Види ресурсів Назва показника Одиниці 
виміру

Ресурси, що формують 
основу управління 

державними доходами

Ресурси 
підприємств

Активи підприємств гривні
Чистий прибуток гривні

Рентабельність діяльності  
підприємств відсотки

Ресурси 
домогосподарств

Доходи домогосподарств гривні
Доходи домогосподарств у  

розрахунку на 1 домогосподарство гривні

Ресурси 
населення

Доходи населення гривні
Доходи населення у розрахунку  

на 1 особу гривні

Ресурси, що формують 
основу управління 

державними витратами
Ресурси держави Доходи бюджету гривні



571

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

терства внутрішніх справ України (кількість 
народних депутатів України, депутатів облас-
них, районних, міських, сільських та селищ-
них рад, притягнутих до відповідальності за 
притягнутих до відповідальності за коруп-
ційні правопорушення); 

– офіційні данні світового щорічного рей-
тингу «Індекс сприйняття корупції» (Corruption 
Perceptions Index, CPI), який формується 
організацією “Transparency International” і 
оприлюднюється на її сайті (Індекс сприй-
няття корупції / CPI);

– офіційні дані міжнародного рейтингу “Doing 
Business”, який проводиться Всесвітнім банком 
реконструкції та розвитку й оприлюднюється на 
його сайті (загальний індекс ефективності опо-
даткування, податкове навантаження податків 
на оплату праці та відрахування з неї (% від 
прибутку), податкове навантаження податків 
на прибуток (% від прибутку), час, витрачений 
платником податків у рік на взаємодію з фіс-
кальною службою, кількість платежів, які здій-
снює платник податків у рік з метою виконання 
своїх податкових зобов’язань). 

Останньою формою прояву фіскально-
регуляторного потенціалу бюджетної полі-
тики, у розрізі якої розглянемо методологічні 
підходи до її оцінки, є можливість у контек-

сті реальності досягнення поставленої мети 
через дію управлінського впливу. Ця форма 
прояву особлива тим, що вона проявля-
ється через динаміку змін статико-структур-
них характеристик фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики як ресурсів, 
умов та здатності. Основними показниками, 
через які пропонується здійснювати оцінку 
фіскально-регуляторного потенціалу бюджет-
ної політики як можливості у контексті реаль-
ності досягнення поставленої мети через дію 
управлінського впливу, є математичний опис 
(функція) регресії зміни кожного окремо взя-
того показника форм прояву (як ресурсів, 
умов та здатності) фіскально-регуляторного 
потенціалу бюджетної політики у часі.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, запропонований методологічний під-
хід до оцінки фіскально-регуляторного потен-
ціалу бюджетної політики базується на трьох 
положеннях (застосування системи показни-
ків; осмислення потенціалу як конгломерату 
«ресурси – умови – здатність – можливості»; 
диверсифікація і достовірність інформаційних 
джерел) та дає змогу комплексно моніторити 
стан статико-структурних та динамічних харак-
теристик бюджетної політики забезпечення 
соціально-економічного розвитку України.

Таблиця 2
Показники, запропоновані для оцінки фіскально-регуляторного потенціалу  

як здатності суб’єктів бюджетної політики до формування та реалізації останньої

Назва груп показників Назва показника Одиниці 
виміру

У контексті 
формування 
бюджетної 
політики

Якість  
політикуму

Індекс глобальної конкурентоспроможності місце серед 
інших країн

Якість вищої освіти і професійної підготовки місце серед 
інших країн

У контексті 
реалізації 
бюджетної 
політики

Рівень  
корумпованості

Кількість народних депутатів України, депу-
татів обласних, районних, міських, сільських 
та селищних рад, притягнутих до відпо-
відальності за притягнутих до відповідаль-
ності за корупційні правопорушення

кількість осіб

Індекс сприйняття корупції (CPI) умовні 
одиниці

Ефективність 
діяльності  
Державної  
фіскальної 

служби України

Кількість платежів, які здійснює платник 
податків у рік з метою виконання своїх 
податкових зобов’язань

кількість 
платежів у рік

Час, витрачений платником податків у рік на 
взаємодію з фіскальною службою

годин у рік

Податкове навантаження податків на прибу-
ток (% від прибутку)

відсотки

Податкове навантаження податків на оплату 
праці та відрахування з неї (% від прибутку)

відсотки

Загальний індекс ефективності оподаткування умовні 
одиниці
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У статті висвітлено суть та значення доходів, витрат та прибутку банків. Здійснено їх оцінку в розрізі склад-
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В статье освещены суть и значение доходов, расходов и прибыли банков. Осуществлена их оценка в раз-
резе составляющих за последние три года. Проанализирована эффективность функционирования банков 
Украины на рынке банковских продуктов и услуг на протяжении 2015–2017 гг. Определены направления уве-
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Mudra R.R. EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF BANKS OF UKRAINE ON THE MARKET OF BANKING 
PRODUCTS AND SERVICES

The article highlights the essence and significance of income, expenses and profits of banks. Their evaluation 
has been carried out in the context of the components over the past three years. The efficiency of the functioning of 
Ukrainian banks in the market of banking products and services during 2015-2017 is analyzed. Areas for increasing 
revenues and reducing the costs of banking institutions and increasing the efficiency of banking activities have been 
identified.

Keywords: bank incomes, bank expenses, net profit (loss) of banks, efficiency of banks.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стабільний фінансовий стан бан-
ків та їх надійність у сучасному світі є дуже 
важливими для економіки країни. Одним із 
основних завдань в діяльності банків є дослі-
дження складників доходів та витрат, особли-
востей їх формування, оскільки прибутковість 
(збитковість) є ключовим елементом під час 
оцінки ефективності функціонування банків 
на ринку банківських продуктів і послуг. Ефек-
тивність функціонування комерційних банків 
впливає не тільки на стан ринку банківських 
продуктів і послуг, а й на економічний розви-
ток країни. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сучасні вчені та фінансові аналітики 
вивчають ефективність функціонування бан-
ківських установ на ринку банківських про-
дуктів і послуг з урахуванням різних аспек-

тів їхньої діяльності, проте першочерговим 
залишається поглиблений аналіз та оцінка 
фінансового стану як показника результа-
тивності їхньої діяльності на цьому ринку. 
Дослідженням ефективності та прибутко-
вості комерційних банків займаються сьо-
годні різні науковці, такі як Ю.В. Ващенко, 
О.Д. Вовчак О. Д., Герасимович А. М., Заго-
родній А. А., Мороз М.М., Савлук М.І., Пухов-
кіна М.Ф., Шелудько В.М. та інші. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Визначити суть і значення 
доходів, витрат та прибутку банків та про-
вести оцінку в розрізі їх складників за останні 
три роки. Дослідити ефективність функціо-
нування банків України на ринку банківських 
продуктів і послуг та показники рентабель-
ності використання активів і капіталів бан-
ків. Окреслити напрями збільшення доходів і 
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зменшення витрат банківських установ та під-
вищення ефективності їхньої діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасні 
науковці під ефективністю розуміють показ-
ники якісності та кількісності діяльності бан-
ківських установ, результативності їхньої 
діяльності, яка досягається під час виконання 
поставлених завдань перед комерційними 
банками, впровадження певних заходів, котрі 
б забезпечували оптимальне співвідношення 
між витраченими ресурсами та отриманими 
результатами. 

Основним під час оцінки ефективності 
функціонування ринку банківських продук-
тів і послуг України є дослідження діяльності 
комерційних банків на основі аналізу доходів 
і витрат, джерел їх збільшення чи зменшення, 
зміцнення фінансової стійкості та надійності 
банків, пошук резервів підвищення прибут-
ковості і рентабельності, мінімізація банків-
ських ризиків, забезпечення ліквідності бан-
ківських установ, дотримання економічних 
нормативів тощо. 

Стратегічно важливим для банків залиша-
ється забезпечення підвищення ефективності 
функціонування банків України, підтримання 
конкурентоспроможності на національному 
банківському ринку, формування взаємови-
гідних стосунків банку з клієнтами на постійній 
основі, активне залучення нових клієнтів, під-
вищення якості та збільшення асортименту 
банківських послуг, збільшення обсягів діяль-
ності банків, мінімізація негативних наслід-
ків ризикованості діяльності банків, забез-

печення стійкості банку до змін зовнішнього 
середовища та ін. 

Основою для дослідження ефективності 
банківської діяльності є законодавча база та 
звітність банків фінансова, облікова, довід-
кова, статистична та інші. Проте головною 
для фінансового аналізу залишається інфор-
мація, яка відображена в даних звіту про 
фінансові результати, де зазначено величину 
дохідних і витратних статей, що згруповані за 
своїм напрямом та характером. 

Доходи і витрати визнаються за критері-
ями, встановленими НБУ, які застосовуються 
до кожної операції банківської установи. Бан-
ківські доходи і витрати оцінюються за кожним 
видом діяльності банку (операційна, фінан-
сова та інвестиційна діяльність). 

До доходів банківських установ України від-
носять процентні доходи, комісійні доходи, 
результат від торговельних операцій, інші 
операційні доходи, інші доходи, повернення 
списаних активів. До витрат комерційних бан-
ків належать: процентні витрати, комісійні 
витрати, інші операційні витрати, загальні адмі-
ністративні витрати, відрахування в резерви 
за рахунок активів, податок на прибуток банку 
(табл. 1). 

Проблемними аспектами для банків, 
зокрема під час підвищення рівня доходів, 
залишається низка питань, таких як високі 
ризики банківської діяльності, а саме ризики 
кредитування реального сектору еконо-
міки, втрати ліквідності банків, формування 
ресурсної бази банківських установ у довго-

Таблиця 1
Динаміка складу доходів і витрат банків України за 2015–2017 рр.

Показники 2015 2016 2017
ДОХОДИ: 199 193 190 691 178 139
процентні 135 145 135 807 124 077
комісійні 28 414 31 362 37 127
результат від торговельних операцій 21 490 8 243 7 232
інші операційні 9 567 9 605 7 283
інші доходи 2 729 3 946 1 349
повернення списаних активів 1 848 1 728 1 070
ВИТРАТИ: 265 793 350 078 204 611
процентні 96 079 91 638 70 971
комісійні 5 846 7 182 9 650
інші операційні 12 991 10 920 11 719
загальні адміністративні 36 742 39 356 44 203
відрахування в резерви 114 541 198 310 49 274
податок на прибуток -406 -418 3 679
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) -66 600 -159 388 -26 472

Джерело: складено на основі [1]
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строковому періоді та інші, що відобразилося 
на зниженні доходів у 2017 році, які порівняно 
із 2015 роком зменшилися на 4,3%.

Процентні доходи залишилися майже 
без змін у 2015–2016 рр., але їхня частка у 
доходах банку продовжила падати і зменши-
лася ще на 1,6% у 2017 р., що свідчить про 
зменшення кредитування населення та під-
приємств і зберігається і до сьогодні. Ріст 
комісійних доходів відбувся у 2016–2017рр. у 
зв’язку зі збільшенням вартості банківського 
обслуговування.

Доходи від торговельних операцій банків-
ських установ в 2016 р. різко зменшилися на 
61,6% порівняно з 2015 р., продовжився їх 
спад і у 2017 році, що пов’язано зі зниженням 
обсягів торговельної діяльності комерційних 
банків. Інші операційні доходи з 2015 р по 
2017 р. знижувалися, хоча їх питома вага у 
структурі доходів, навпаки, зросла.

Обсяги інших доходів банків протягом дослі-
джуваного періоду зростали, але їхня частка 
у сукупних доходах була дещо іншою. Так, із 
незначними коливаннями в напрямі збіль-
шення були обсяги інших доходів до 2016 р., 
але у 2017 році почали помітно знижуватися 
до 0,8% у загальній структурі доходів банків.

Досліджуючи джерела збільшення доходів, 
що взаємопов’язано із ростом прибутку, від-
значимо таку тенденцію. Основою прибутку 
для комерційного банку є процентний дохід, 
що свідчить про ефективність вкладень в 
активи, тому приріст прибутку відбувається 
завдяки результативному управлінню акти-
вами і пасивами банківської установи.

З даних табл. 1 видно, що витрати банків 
у зв’язку із погіршенням політично-економіч-
ної ситуації в країні збільшилися у 2016 р. 
на 24,1%, або на 84 285 млн. грн. порівняно 
із 2015 р., проте у 2017 р. значно зменши-
лися – на 145467 млн. грн. порівняно попере-
днім роком.

Зменшення питомої ваги процентних 
витрат від загальної суми відбувалося саме 
під час погіршення фінансової та політичної 
ситуації в країні в 2015–2017 рр. Комісійні 
витрати банків України мали подібну тен-
денцію до процентних витрат. Обсяги інших 
операційних витрат збільшувалися протягом 
досліджуваного періоду. Проте їхня питома 
вага зросла у 2017 р. порівняно з попереднім 
роком на 2,6%.

Загальні адміністративні витрати впродовж 
аналізованого періоду поступово зростали, 
однак їхня частка у структурі витрат спадала, 
що свідчить про скорочення витрат на утри-

мання персоналу, на сплату податків, окрім 
податку на прибуток, на утримання та екс-
плуатацію нематеріальних активів і основних 
засобів та інші експлуатаційні витрати поміж 
усіх витрат банків.

Обсяг відрахувань у резерви мав зростаю-
чий характер протягом 2015–2017 рр. Проте 
їхня питома вага серед усіх витрат відрізня-
лася і мала спадаючий характер – у 2017 р. 
до 24,1%. Частка цих витрат коливалася ана-
логічно до розміру їхніх сум.

Сьогодні комерційні банки працюють над 
тим, що збільшити свої доходи та зменшити 
витрати, а відповідно, покращити свій фінан-
совий стан на ринку банківських продуктів і 
послуг, який характеризується такими показ-
никами: доходи, витрати, прибуток (збиток), 
де останній визначається як різниця між 
доходами і витратами, тобто чистий прибуток 
після оплати податку.

Збитків банківська система зазнала у 
2015–2017 рр., проте рекордно великого зна-
чення вони досягли у 2016 р. і становили 
159 388 млн. грн., що на більш ніж 100% 
більше одержаних збитків у 2015 р. Прибутко-
вість комерційних банків залежить насампе-
ред від оптимальної структури його балансу, 
отриманих та сплачених процентів за бан-
ківськими операціями, питомої ваги непро-
центних доходів, поточних витрат та ціле-
спрямованої роботи банківського персоналу. 
Важливими умовами забезпечення прибут-
ковості банку є оптимізація структури дохо-
дів і витрат, визначення мінімально допусти-
мої процентної маржі, виявлення тенденцій 
дохідності кредитних операцій, планування 
мінімальної дохідної маржі для прогнозування 
орієнтованого рівня процентів за активними 
та пасивними операціями. Дохідність банків-
ської діяльності залежить також від підтримки 
ліквідності, управління банківським ризиком 
та його мінімізації [2, 3 с. 23].

Чистий прибуток банку, який утворюється 
після сплати податку на прибуток, розподіля-
ється за напрямами, затвердженими зборами 
акціонерів, наприклад, на виплату дивідендів 
акціонерам або на їх капіталізацію, на фор-
мування загальних резервів і резервних фон-
дів тощо. Сума чистого прибутку, що зали-
шається для розвитку банківської діяльності, 
називається нерозподіленим прибутком [4]. 
Одним із найважливіших завдань для комер-
ційних банків сьогодні залишається здій-
снення прибуткової діяльної та підвищення 
рівня її ефективності на ринку банківських 
продуктів і послуг. 
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Проте не можна забувати про рентабель-
ність банківської діяльності, яка відображає 
рівень ефективності використання ресурсів і 
капіталу банку. Основними показниками рен-
табельності банків є ROA (Return on Assets) – 
показник рентабельності використання акти-
вів банку, ROE (Return on Equity) – показник 
рентабельності використання власного капі-
талу банку (табл. 2). 

З 2015 р. до 2017 р. ці показники набува-
ють від’ємних значень. Різке зниження при-
бутковості діяльності супроводжується змен-
шенням ROE та ROA внаслідок виникнення 
значних сум збитків у банках України. 

Така збиткова діяльність характеризува-
лася низькими фінансовими показниками 
діяльності банків України та зниженням якості 
банківських продуктів і послуг. До прикладу, 
багато комерційних банків спеціально затягу-
вали час виплати за депозитами. Комерційні 
банки просили своїх клієнтів продовжити тер-
мін дії їх депозитного рахунку чи пропонували 
забрати грошові кошти зі вкладу дещо піз-
ніше тощо. А інші банківські установи повер-
тали депозити клієнтам певними частинами, 
при цьому значно розтягуючи його на певні 
відрізки часу.

Визначення ефективності діяльності банків 
України (їх прибутковості), використовуючи 
формули Дюпона, дасть можливість оцінити 
значущість компонентів банківської діяльності 
та визначити параметри, що мають найбіль-
ший вплив на її ефективність. Так, для загаль-
ної оцінки рівня дохідності банків можна вико-
ристати систему коефіцієнтів з урахуванням 
аналізу їх динаміки за кілька періодів та порів-
няння з оптимальними значеннями (табл. 3). 

Дані табл. 3 свідчать про те, що рентабель-
ність доходів (К2) в оцінюваних роках (сума 
прибутку, отриманого з кожної 1 грн. доходу) 
була нижча від оптимального рівня. Дохід-
ність 1 грн. активів банківських установ (К3) 
лише у 2017 р. була у межах нормативного 
значення. Коефіцієнт К4 характеризує ефек-
тивність та ризикованість вкладень у банки. 
Він коливався на оптимальному рівні, проте 
у 2017 році був дещо нижчим від норматив-
ного значення. Ефективність роботи дохідних 
активів (К5) в аналізованому періоді жодного 

разу не була у нормативних межах 1–3%, а 
завжди перевищувала нормативне значення. 

Коефіцієнт К6 визначає ефективність 
управління спредом, де його значення знахо-
дилося на рівні вище оптимального. Розраху-
нок покриття процентних витрат процентними 
доходами – К7 протягом цього періоду не 
потрапив у межі оптимального значення. Кое-
фіцієнт К8 розраховується задля визначення 
ефективності використання внутрішньобан-
ківських резервів, що формуються

Управління витратами банку (К9) протя-
гом аналізованого періоду було недостатньо 
якісним, адже цей коефіцієнт не опинився на 
встановленому рівні жодного разу. Коефіці-
єнти К10 та К11 за досліджуваний період значно 
коливалися, що відображається на дохідності 
основного капіталу та ефективності управ-
ління спредом. Результат коефіцієнта К12 про-
тягом 2015–2017 рр. показує, що процентна 
політика банків України не була досить ефек-
тивною. Були можливості використання вну-
трішньобанківських резервів (К13) у досліджу-
ваному періоді.

Коефіцієнти К14 та К15 є взаємопов’язаними 
і показують частку дохідних активів серед 
усієї сукупності активів та їх суму на 1 грн. 
платних пасивів. Лише у 2015 р. показник 
К14 сягнув нормативного значення, що свід-
чить про низьку дохідність активів банків. 
Величина дохідних активів на 1 грн власного 
капіталу (К16) в 2015 р. наблизилася до опти-
мальної. Коефіцієнт К17 відображає пріоритет-
ність напрямів використання капіталу, проте 
у досліджуваному періоді не сягнув опти-
мального значення. Дохідність використання 
ресурсної бази (К18) банків України теж не 
була високою. Співвідношення процентного 
і непроцентного чистого доходу (К19) значно 
перевищило норму в 2015–2017 рр. 

Коефіцієнт Кд(А) показує величину отрима-
них доходів на 1 грн. активів банку, яка про-
тягом 2015–2017 рр. знаходилася на одному 
рівні із незначними коливаннями. Різнови-
дом цього коефіцієнта є коефіцієнт Кд(Ад), 
що характеризує «віддачу» дохідних активів. 
Його рівень поступово зростав в аналізова-
ному періоді та у 2016 році досяг найбільшого 
значення. Коефіцієнт операційної дохідності 

Таблиця 2 
Динаміка рентабельності банків України за 2015–2017 рр.

Показники 2015 2016 2017
Рентабельність капіталу банків України (ROE), % -70,2 -1,7 -0,01
Рентабельність активів банків України (ROA) %, -5,3 -0,15 -0,004

Джерело: складено на основі [1]
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Коп(Ад) за досліджуваний період знаходився 
на одному рівні, проте із деякими змінами. 
Коефіцієнт неопераційної дохідності Кноп(Ад) 
протягом 2015–2017 рр. був незначним, що 
свідчить про низький рівень цих доходів у 
дохідних активах. 

Для забезпечення прибутковості комерцій-
ного банку його доходи мають бути більші за 
їх витрати, де оцінка динаміки витрат банку 
здійснюється за коефіцієнтами дієздатності 
банку та режиму економії, що характеризують 
стабільність банків (табл. 4). Коефіцієнт дієз-
датності банку показує, що у 2015–2017 рр. 
погіршився стан банківських установ, тобто 
вони стали збитковими. 

Із даних табл. 4 видно, що темпи змін дохо-
дів банку перевищують темпи змін витрат у 
2017 р. – на 34,96%, що відбувалось у період 
економічного піднесення країни та характе-
ризувалося зростанням доходів комерційних 
банків. Темпи змін витрат випереджали темпи 
змін доходів банків протягом 2015–2016 рр. 

Коефіцієнт режиму економії витрат визна-
чається співвідношенням темпів змін витрат та 
темпів змін доходів. Якщо розмір менший за 1, 
то банківські установи дотримуються режиму 
економії, а саме у 2017 р. В інші роки банки 
цього режиму не дотрималися, і значення 
цього показника було більшим за 1 або дорів-
нювало 1.

Для оцінки витрат банку застосовується сис-
тема коефіцієнтів (табл. 5), яка охоплює аналіз 
їх динаміки протягом певного відрізку часу та 
порівнюється з оптимальним значеннями.

Із наведених даних у табл. 5 видно, що 
коефіцієнт К2, який дає змогу оцінити стійкість 
банку, був у межах оптимального значення 
протягом досліджуваного періоду. Коефіцієнт 
К3 свідчить про те, яка частка доходів припа-
дає на покриття заборгованості комерційних 
банків, протягом 2015 р. та 2017 р. цей показ-
ник коливався на одному рівні, лише у 2016 р. 
становив 0,69. Про розміщення платних паси-
вів у дохідних активах свідчить коефіцієнт К4, 

Таблиця 3
Динаміка показників дохідності банків України за 2015–2017 рр.

Коефіцієнт Оптимальне значення 2015 2016 2017
К2 8–20% -53 -15 -0,4
К3 14–22% 33,4 83,5 14,8
К4 10–18% 10,8 10,8 9,55
К5 1–3% 4,5 19,9 8,8
К6 1–4% 3,1 3,5 4,1
К7 110–125% 140,66 148,2 174,83
К8 5–15% 29,9 25,8 25,3
К9 10–25% 63,9 128,4 57,9
К10 1,2–1,7 0,55 0,39 0,26
К11 10–35% 15,85 12,82 10,97
К12 6–8% 19,6 23,1 29,8
К13 1–3% 4,8 3,9 3,5
К14 0,75–0,85 0,7 0,18 0,46
К15 > 1,0 0,9 0,8 0,55
К16 8–18% 6,5 25,6 10,2
К17 0,5–2,0 0,4 0,36 0,27
К18 Визначає банк 0,4 0,49 0,11
К19 48–67% 250 442,9 109,19

Кд(А) __ 0,16 0,15 0,14
Кд(Ад) __ 0,23 0,86 0,3
Коп(Ад) __ 0,22 0,84 0,29
Кноп(Ад) __ 0,005 0,026 0,004

Кд 0,95 1,33 1,83 1,15
Джерело: складено на основі [5, с. 368–369; 1]
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який протягом 2015–2017 рр. помітно відхи-
лився від норми. Вартість 1 грн. банківських 
активів (К5) найбільшого значення досягла у 
2016 році.

Коефіцієнт К6 показує співвідношення 
витрат та працюючих активів банку, найбіль-
шого значення досягнув у 2015 р., а найниж-
чого – у 2016 р. Частка процентних витрат 
у процентних доходах банку (К7) протягом 
2015–2017 рр. ні разу не вийшла за межі 
допустимого значення. Розмір непроцентних 
витрат на 1 грн. активів комерційних банків 
(К8) за досліджуваний період жодного разу 
не був у межах допустимого значення. Кое-
фіцієнт К9, який характеризує частку витрат 
на забезпечення функціонування банківської 
установи, був на одному рівні.

Рівень покриття непроцентних витрат 
непроцентними доходами (коефіцієнт К10) за 
досліджуваний період зменшився і вже цього 
рівня не сягнув. Коефіцієнт К11 за цей період 
опустився нижче критичного рівня лише у 
2016 р., що свідчить про те, що у 2015–2017 рр. 
банки дотримувалися збалансованості актив-
ної і пасивної політики.

Сьогодні на ринку банківських продуктів і 
послуг одні комерційні банки призупиняють 
свою діяльність, а в інших вводиться тим-
часова адміністрація, а також зменшуються 
обсяги залучених коштів на депозити, збіль-

Таблиця 4
Динаміка рівня витрат за 2015–2017 рр. (станом на 01.01)

Показник 2015 2016 2017
1. Темп змін доходів, % 94,8 95,73 93,4
2. Темп змін витрат, % 101 131,7 58,44
Коефіцієнт режиму економії, Ке (2 р. : 1 р.) 1,07 1,33 0,63

Джерело: складено на основі [5, с. 368–369; 6]

Таблиця 5
Динаміка коефіцієнтів рівня витрат банків України за 2015–2017 рр.

Коефіцієнт Оптимальне значення 2015 2016 2017
К2 < 0,95 0,78 0,31 0,39
К3 Визначає банк 0,2 0,69 0,16
К4 max 1,2 4,92 1,45 6,14
К5 Визначає банк 0,2 0,28 0,16
К6 Визначає банк 0,17 0,002 -
К7 < 0,8 0,07 0,67 0,57
К8 1–4 % 12,5 19,5 7,9
К9 Визначає банк 0,28 0,06 -
К10 > 0,5 0,38 0,2 0,44
К11 > 1,0 (критичне значення < 0,8) 1,21 0,2 0,44

Джерело: складено на основі [5, с. 382-384; 6]

шуються ставки за кредитами, що має нега-
тивний вплив на функціонування банків та 
цього ринку загалом. 

Сьогодні потребують від банків підвищення 
ефективності діяльності, використання нових 
удосконалених підходів для забезпечення 
їхньої фінансової стійкості завдяки викорис-
танню більшого спектру банківських інстру-
ментів для ефективного управління діяль-
ністю в ситуації нестабільного зовнішнього 
середовища. Тому банкам, щоби покращити 
свій фінансовий стан, потрібно максимізувати 
прибутки, що можливо за збільшення їх дохо-
дів та зменшення витрат.

Отримання прибутку банком є важливим 
показником як для акціонерів, так і для його 
клієнтів. Акціонерів хвилює розмір прибутку 
банку, оскільки він показує обсяг отриманого 
доходу на інвестований ними капітал. Клієн-
там прибутковість банку говорить про мож-
ливість отримання відсотків за вкладами та 
повернення депозиту, що дає впевненість 
у майбутньому, адже формування більших 
резервів та власних фінансових ресурсів 
банку запевняє їх у його надійності. 

Висновки з цього дослідження. Отже, 
сьогодні комерційним банкам потрібно вміти 
швидко адаптуватися до змін чинників, які 
впливають на їхню прибутковість, не виходити 
за межу їх допустимих значень та розробити 



579

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ЛІТЕРАТУРА:
1. Офіційне інтернет-представництво Національний банк України URL: http://www.bank.gov.ua/.
2. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрейків Т.Я. Кредит і банківська справа: підручник. Київ : Знання, 2008. 

564с. URL: http://pidruchniki.ws/14350120/ bankivska_sprava/kredit_i_bankivska_sprava_-_vovchak_od.
3. Банки України URL: http://bank-ua.com.
4. Ващенко Ю.В. Банківське право: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 344 с. 
5. Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні : монографія. Львів : Вид-во ЛКА, 2005. 541 с.
6. Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / 

за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. Київ: КНЕУ, 2005. 556 с. URL: http://buklib.net/books/21896/.

REFERENCES:
1. Ofitsiyne internet-predstavnytstvo Natsionalʹnyy bank Ukrayiny URL: http://www.bank.gov.ua/.
2. Vovchak O. D., Rushchyshyn N. M., Andreykiv T. YA. Kredyt i bankivsʹka sprava: pidruchnyk. Kyyiv: Znannya, 

2008. 564s. URL: http://pidruchniki.ws/14350120/ bankivska_sprava/kredit_i_bankivska_sprava_-_vovchak_od.
3. Banky Ukrayiny URL: http://bank-ua.com.
4. Vashchenko YU. V. Bankivsʹke pravo: navch. posibnyk. Kyyiv: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2006. 344 s.
5. Vovchak O. D. Bankivsʹka investytsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini : monohrafiya. Lʹviv : Vyd-vo LKA, 2005. 541 s.
6. Moroz A. M., Pukhovkina M. F., Savluk M. I. Tsentralʹnyy bank ta hroshovo-kredytna polityka: pidruchnyk / za 

red. d-ra ekon. nauk, prof. A. M. Moroza. Kyyiv: KNEU, 2005. 556 s. URL: http://buklib.net/books/21896/.

ефективний механізм управління всіма стат-
тями доходів, витрат банку та правильного 
використання одержаного прибутку. Також 
банківським установам необхідно визна-
чити свої основні напрями збільшення при-
бутковості, а саме ті напрями діяльності, які 

б унеможливлювали підвищення загального 
ризику банку та погіршення його ліквідності, 
що дасть змогу поліпшити фінансовий стан 
комерційного банку, покращить його рента-
бельність та підвищить конкурентоспромож-
ність банківських продуктів і послуг.
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У статті розглянуто показники ціноутворення органічної продукції аграрного сектору України. Проаналізова-
но рівень рентабельності органічної і традиційної продукції рослинництва в середньому по Україні. Проведено 
аналіз показників страхового захисту за видами сільськогосподарських культур органічного виробництва.
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АГРАРНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В статье рассмотрены показатели ценообразования органической продукции аграрного сектора Украи-
ны. Проанализирован уровень рентабельности органической и традиционной продукции растениеводства 
в среднем по Украине. Проведен анализ показателей страховой защиты по видам сельскохозяйственных 
культур органического производства.
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Pavlenko O.P. MODERN TENDENCIES OF INSURANCE PROTECTION OF ORGANIC PRODUCTS OF 
AGRARIAN PRODUCERS

The article considers the indicators pricing of organic produce in the agrarian sector of Ukraine. The level prof-
itability of organic and traditional crop production in the average in Ukraine has been analyzed. The author also 
carried out an analysis of indicators of insurance protection by types of organic crops.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Останніми роками набуває все 
більших масштабів виробництво органічної 
продукції аграрними виробниками на сіль-
ськогосподарському ринку. Українські аграрні 
підприємства мають значний потенціал до 
виробництва органічної продукції. Сучасний 
ринок органічної продукції, виробленої аграрі-
ями України, перебуває в стані становлення, 
а тому потребує підтримки Аграрного фонду 
для подальшого розвитку і проведення дослі-
дження у цьому напрямі. Перспективою у 
сфері виробництва органічних видів продукції 
виступає своєчасний страховий захист ризи-
ків сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед авторів, публікації яких присвячено 
дослідженням у сфері органічного виробни-
цтва аграрними підприємствами, варто від-
значити таких: Н.В. Бєляєва, С.В. Журавель, 
П.С. Зоря, С.Я. Ковальчук, С.В. Мамалига, 
Б. Сидорук, Ю.В. Славгородська, О.М. Маслак, 

О.В. Шубравська та ін. [4–7; 9; 10]. Але слід 
приділити більшу увагу перспективам страхо-
вого захисту ризиків аграрних виробників. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сучас-
них тенденцій та перспектив розвитку стра-
хового захисту органічної продукції аграрних 
товаровиробників України в мінливих умовах 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виробництво органічної продукції в 
Україні за останні п'ять років перебуває у ста-
дії динамічного розвитку. У Мінагрополітики 
називають цей напрям перспективним і від-
значають, що виробництво органічних товарів 
може збільшитися в кілька разів. Для цього є 
всі передумови: в Європі, основному ринку 
збуту української продукції, обсяг споживання 
еко продукції щорічно збільшується на 10%. 
Приріст виробництва органічної продукції в 
Україні за останні п'ять років становив 90%, 
органічне виробництво розвивається швид-
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кими темпами. Сьогодні виробники органічної 
продукції обробляють 400 тис. га, це близько 
1% від загальної площі оброблюваних в Укра-
їні наділів. Нині в Україні отримали серти-
фікат відповідності органічним стандартам 
компанії, які виробляють зернові, кабачки, 
цибулю, ревінь, перець, лаванду, шавлію, 
троянду, розмарин, коріандр, гриби, горіхи, 
вершки й олії, м'ясо, яйця та ін. Зростання 
виробництва органічної продукції в Україні 
передусім пов'язане зі збільшенням її спожи-
вання в Європі. Обсяги органічної продукції, 
що експортується з України до країн Захід-
ної Європи, стабільно зростають. Приблизно 
90–95% української органічної продукції екс-
портується, а це сировина – зерно пшениці. 
Так, у минулому році значно збільшився екс-
порт органічної продукції. За даними компа-
нії «Органік Стандарт», з України в інші кра-
їни було поставлено 165 тис. т товару, що в 
2,5 рази більше, ніж у 2015 р. У грошах це 
40 млн. євро проти 21 млн. євро у попере-
дньому році.

На міжнародному ринку 1 т органічної пше-
ниці коштує 260–280 євро, тоді як на внутріш-
ньому ринку – 150 євро, тому українських 
виробників приваблює ціна. У середньому 
органічна продукція коштує дорожче на 40%. 
Імпортери із Західної Європи надають пере-
вагу роботі з великими господарствами Укра-
їни, оскільки це спрощує процедуру оформ-
лення імпортованої продукції. За останні роки 
за допомогою проекту FiBL імпортери ознайо-
милися і встановили ділові зв’язки з багатьма 
новими експортерами з України [8].

За інформацією FiBL та IFOAM («Світ 
сільського господарства. Статистика та 
тренди 2018»), у 2016 р. в Україні налічува-
лося 294 господарства, що отримали статус 
органічного, а загальна площа сільськогос-
подарських земель, обробіток яких здійсню-
вався з дотриманням принципів органічного 
виробництва, становила 381,2 тис. га (0,9% 
від загальної площі земель с/г призначення 
України), з яких 91,6 тис. га перебували у 
перехідному періоді. Також в Україні серти-
фіковано 550 тис. га дикоросів. Майже поло-
вина с/г угідь України, сертифікованих як 
органічні, зайняті під вирощуванням зерно-
вих (45,4%). Понад 18% таких угідь займали 
олійні, ще 5,3% – бобові, а також овочі – 1,6% 
та фрукти – 0,7% [11]. 

Найвища частка органічних продуктів у 
загальному ринку виробленої сільськогоспо-
дарської продукції належить трьом країнам: 
Данії – 9,7%; Люксембургу – 8,6%; Швейца-

рії – 8,4%. У Швейцарії однією з вимог до орга-
нічних продуктів є зменшення викидів СО2 під 
час їх виробництва і транспортування. Зазна-
чимо, що Швейцарія посідає перше місце у 
світі зі споживання екопродукції на душу насе-
лення. У 2015 р. один швейцарець витратив 
на покупку такого товару 221 євро. Далі йдуть 
Люксембург – 164 євро і Данія – 162 євро, 
наводить дані IFOAM (Міжнародна федерація 
органічних сільськогосподарських рухів) [12].

У цілому обсяг світового ринку органічної 
продукції в 2015 р. становив 60 млрд. євро. 
З них 43% припадають на США, 13% – на 
Німеччину і 8% – на Францію. У 2015 р. було 
видано трохи більше 200 сертифікатів на 
виробництво екотоварів. Дані за 2016 р. ще 
підраховуються, але впевнені, що їх буде 
видано більше, ніж за попередній період. 
У Європі вартість сертифіката становить від 
10 тис. до 340 тис. грн. залежно від обсягу 
виробництва і кількості найменувань продук-
ції. Для його отримання фермеру необхідно 
пройти низку процедур. Протягом трьох років 
під час вирощування рослинної продукції не 
можна використовувати отрутохімікати та 
пестициди. Така земля знаходиться в пере-
хідному періоді, і фермер не може продавати 
продукцію як органічну. Потрібно бути готовим 
до того, що прибуток у ці роки буде нижчим. 
Справа в тому, що врожайність знижується, 
а вирощена продукція продається за ринко-
вою ціною, оскільки ще не є органічною. Така 
сама ситуація й під час вирощування тва-
рин. У перехідні три роки не можна колоти 
гормони, антибіотики (якщо це не загрожує 
життю тварини) тощо. Корм також повинен 
бути органічним. Але прибутковість цього біз-
несу трохи вища, ніж за вирощування «зви-
чайної» продукції, – близько 20%. «Органічна 
Україна» прогнозує, що кількість сертифікова-
них земель під органічне виробництво в кра-
їні у 2017 р. може збільшитися на 10% – до 
450 тис. га. У країнах Європейського Союзу 
споживають більше екотоварів, аніж виробля-
ють, і кожен рік обсяги споживання зростають 
на 10%. Окрім того, країни Євросоюзу докла-
дають зусиль, щоб скоротити обсяги поставок 
із Китаю і збільшити їх із прилеглих країн, у 
тому числі й з України [8]. 

Законом України «Про основні принципи 
та вимоги до органічного виробництва, обігу 
та маркування органічної продукції», прийня-
того 10.07.2018, встановлено загальні засади 
правового регулювання у сфері органічного 
виробництва, обігу та маркування органіч-
ної продукції. Зазначеним Законом запрова-
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джується чітка та прозора система реєстра-
ції органів сертифікації, операторів ринку та 
органічного насіння, визначається механізм 
державного контролю (нагляду) над діяль-
ністю суб’єктів ринку органічної продукції та 
встановлює їхню відповідальність за пору-
шення законодавства у цій сфері. Разом із 
цим регламентуються процедури сертифіка-
ції органічного виробництва й обігу органічної 
продукції та встановлюються вимоги до орга-
нів сертифікації та їх функції.

Прийняття «органічного» законодавства 
надає подальшого поштовху до сталого роз-
витку органічного виробництва в Україні, спри-
ятиме підвищенню конкурентоспроможності 
органічної продукції та розширенню зовнішніх 
ринків для її збуту [1; 2]. Окрім того, законодав-
ство у сфері регулювання органічного вироб-
ництва є важливим для гармонізації націо-
нального законодавства з європейськими 
вимогами у сфері органічного виробництва.

Для визначення ефективності викорис-
тання виробництва сільськогосподарської 
продукції нами проаналізовано цінову ситуа-
цію на ринку продуктів органічного виробни-
цтва. Ситуація щодо співвідношення попиту 
та пропозиції на ринку органічної продукції 
може швидко змінюватися через частково 
нестабільні ціни, нині існує надлишок на ринку 
органічних зернових, унаслідок чого припи-
нено імпорт (що також впливає на українських 
постачальників).

В Україні серед сільськогосподарських 
культур, які вирощуються органічними госпо-
дарствами, найбільшу частку за площею сіль-
ськогосподарських угідь займають зернові 
(48,1%), олійні (16,2%) і бобові (4,6%). Усі інші 
культури займають близько 31% використову-

ваних земельних угідь. Cтаном на 2016 р. в 
Україні площа сільськогосподарських угідь під 
виробництвом органічної продукції становила 
411 200 га, що є 11-м показником у Європі, 
обсяг вітчизняного ринку органічної продукції 
становив більше 650 млн. грн. Незважаючи на 
переконання багатьох споживачів, що ціна на 
органічну продукцію є в два-три рази вищою, 
ніж ціна на традиційні сільськогосподарські 
продукти, реальне цінове співвідношення 
реалізованої органічної й традиційної продук-
ції рослинництва, виробленої аграрними під-
приємствами України в 2016 р., має невелику 
різницю (табл. 2). 

Цінова політика агровиробників має буду-
ватися на принципах окупності, фінансування і 
беззбитковості та водночас покривати витрати 
на внесення органічних добрив. Використання 
даної методики розрахунку ціни дасть змогу 
виробникам органічної продукції не лише 
отримати прибуток від виробничо-збутової 
діяльності, а й створити умови для подаль-
шого розвитку, збільшуючи обсяги виробни-
цтва і розширюючи асортимент продукції.

Занадто низький рівень рентабельності 
свідчить про високі затрати на виробництво 
сільськогосподарської продукції, а галузь тва-
ринництва у сфері виробництва м’яса взагалі 
була від’ємною протягом останніх 20 років. 
Разом із тим висока динаміка зростання рен-
табельності за останні п’ять років прослідко-
вується за такими культурами, як соняшник, 
зерно пшениці, цукровий буряк. Таким чином, 
не підлягає сумніву, що рівень рентабельності 
органічного сільськогосподарського виробни-
цтва в Україні й західних країнах достатньо 
високий. Окрім того, досвід низки органічних 
господарств показує, що суттєва економія на 

Рис. 1. Органічне виробництво в Україні
Джерело: за інформацією ТОВ «Органік Стандарт» 
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мінеральних добривах значно знижує собі-
вартість вирощеної продукції, незважаючи 
на високу вартість органічних елементів жив-
лення і захисту рослин [9].

Окрім економічних ефектів, страхування 
органічного виробництва сприятиме форму-
ванню низки екологічних ефектів: очищення 
земельних угідь, поліпшення показників 
їхньої родючості, відновлення агроекосистем, 
внесення органічних добрив під посіви, поліп-
шення якості сировини. 

Багато землекористувачів сільськогос-
подарського призначення мають мету отри-
мати якомога більше прибутків, нехтуючи при 

цьому елементарними правилами сільсько-
господарського землекористування: вико-
ристовуються недозволені для обробки сіль-
ськогосподарських культур хімічні препарати, 
обробки шкідливими хімічними речовинами 
поблизу населених пунктів без попередження 
місцевих жителів тощо [7, с. 273]. 

Сучасні підходи до використання органіч-
них методів аграрного виробництва повинні 
передбачати насамперед обробку посівів та 
внесення органічних добрив, що має відносно 
невисокі витрати та сприятиме підвищенню 
врожайності сільськогосподарських культур 
(табл. 3). Але з 90-х років минулого сторіччя 

Таблиця 1
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства  

сільськогосподарськими підприємствами України в 2013–2017 рр., грн./т*
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2010 1122,2 2945,0 478,5 2131,5 2488,6 7604,5 2386,5 10768,7 2936,3 470,2
2011 1374,7 3313,9 516,0 2033,2 2090,0 8190,0 2975,1 11952,8 3036,6 520,9
2012 1545,8 3585,5 426,8 1138,5 1924,2 9502,3 2551,9 13412,2 2657,3 628,5
2013 1299,8 3087,5 397,8 1860,9 2354,0 9388,2 3010,8 12901,3 3364,0 656,7
2014 1801,4 4062,8 494,2 2173,6 2514,3 11312,6 2429,1 15736,9 3588,4 782,4
2015 2912,1 7531,5 788,6 2436,3 3903,4 15728,1 5894,5 21966,2 4347,3 1333,2
2016 3414,0 8656,1 848,6 2631,8 3924,2 16639,4 5863,8 22468,0 5461,8 1108,7
2017 3771,6 9132,0 825,3 3296,3 4136,1 21280,3 8766,6 31838,4 7234,0 1145,9

*без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. 
Джерело: за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Таблиця 2
Динаміка цін реалізації органічної й традиційної продукції рослинництва  

аграрними підприємствами України

Види 
продукції

Традиційна продукція, 
грн./ц

Органічна продукція, 
грн./ц

Співвідношення цін 
органічної і традиційної 

продукції, %
2014р. 2015р. 2016 р 2014р. 2015р. 2016 р 2014р. 2015р. 2016р.

Пшениця 176,6 261,9 340,0 259,2 269,4 348,5 146,8 102,9 102,5
Жито 129,8 160,0 355,5 244,6 258,1 384,4 188,4 161,3 108,1
Кукурудза 138,5 248,1 304,0 178,7 285,8 328,7 129,0 115,2 108,1
Ячмінь 134,4 230,0 325,0 227,7 349,2 395,0 169,4 151,8 121,5
Овес 157,0 151,6 189,7 278,3 267,5 240,1 177,3 176,5 126,6
Соняшник 406,3 753,2 900,0 505,7 853,0 1295,4 124,5 113,3 143,9
Соя 440,0 543,5 870,0 599,4 549,2 967,7 136,2 101,0 111,2
Овочі 251,4 390,3 456,2 392,2 633,4 781,0 156,0 162,3 171,2

Джерело: за даними офіційного веб-сайту Федерації органічного руху України.  
URL: http://www.organic.com.ua
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обсяги внесення органічних добрив скоро-
тилися у 26 разів. Страхування органічного 
виробництва сільськогосподарських культур 
у 2017 андерайтинговому році свідчить, що 
було укладено 19 договорів страхування орга-
нічного виробництва с/г культур (або 2% від 
загальної кількості договорів страхування с/г 
культур) на загальній площі 7,4 тис. га (1,1% 
від загальної застрахованої площі). Стра-
хова сума у 79,1 млн грн. становить 1,3% від 
загальної страхової суми, а страхова премія 
у 3,6 млн. грн. – 1,8% від загальної страхової 
премії, отриманої страховими компаніями від 
страхування сільськогосподарських культур. 
Середня ставка премії страхування органічного 
виробництва перевищує загальну середню 
ставку премії і становить 4,6% (табл. 4).

За результатами андерайтингової діяль-
ності в 2017 р. на території України здійсню-
валося страхування 16-ти видів сільсько-
господарських культур. Порівняно з 2016 р. 
кількість застрахованих культур залишилася 
сталою, але відбулися незначні зміни в струк-
турі застрахованих культур: не було договорів 
страхування гарбузів та льону, але натомість 
було застраховано сорго та яре жито. Показ-
ники страхування у 2017 р. наведено в табл. 5. 

Найбільша сума страхових премій з 
1 га в 2017 р. припадала на цукровий буряк – 
1 270 грн. Як видно з табл. 5, найбільше від 
усіх зібраних із ринку страхових премій було 
зібрано за договорами страхування озимої 
пшениці (111,9 млн. грн., або 54,7%), далі 
йдуть: кукурудза (61,3 млн. грн., або 30,0%), 

Таблиця 3
Внесення органічних добрив аграрними товаровиробниками України

Показники Одиниці 
виміру 1990 1996 2000 2013 2014 2015 2016 2017

Всього внесення 
органічних добрив 1000 т 260726,8 81264,2 28964,1 9652,9 9898,4 9662,7 9162,9 9273,9

Внесення органічних 
добрив на одиницю 
площі с/г угідь

кг / га 6207,8 1944,1 692,9 232,6 238,5 232,8 220,8 223,5

Площі, оброблені 
органічними добри-
вами

млн.га 5,5 1,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

Частка площ з орга-
нічними добривами, 
до загал. площі с/г 
угідь

% 13,1 4,5 1,7 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2

Джерело: за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Рис. 2. Динаміка рентабельності продукції сільського господарства
Джерело: за даними Державної служби статистики України.  

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
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озимий ріпак (12,1 млн. грн., або 5,9%), цукро-
вий буряк (6,1 млн. грн., або 3,0%), соняшник 
(5,3 млн. грн., або 2,6%) та соя (2,4 млн. грн., 
або 1,2%).

Як видно з представлених даних на рис. 3, 
найбільше договорів було укладено на стра-
хування озимої пшениці (453 договори, 
або 47,3%). На другому місці озимий ріпак 
(241 договір, або 25,2%), далі йдуть: кукурудза 
(89 договорів, або 9,3%), соняшник (61 дого-
вір, або 6,4%), озимий ячмінь (24 договори, 
або 2,5%), соя (21 договір, або 2,2%) та озиме 
жито (20 договорів, або 2,1%). 

Дані, наведені на рис. 4, показали, що 
обсяг страхової відповідальності за сільсько-
господарськими культурами розподілився так: 
першість посідають договори зі страхування 
озимої пшениці (3,143 млрд. грн., або 53,2%), 
далі йдуть: кукурудза (1,530 млрд. грн., або 

25,9%), озимий ріпак (396,6 млн. грн., або 
6,7%), соняшник (374,0 млн. грн., або 6,3%), 
цукровий буряк (119,9 млн. грн., або 2,0%) 
та соя (112,5 млн. грн., або 1,9%). У 2017 р. 
порівняно з 2016 р. зросла страхова сума за 
договорами страхування озимого жита, куку-
рудзи, озимого ріпаку та квасолі. Водночас 
скоротилася страхова сума за договорами 
страхування гречки, сої, ярої пшениці, цукро-
вого буряку та соняшнику. У 2017 р. порівняно 
з 2016 р. зріс обсяг страхових премій, зібра-
них за договорами страхування кукурудзи, 
озимого жита, озимого ріпаку та квасолі. Вод-
ночас, скоротився обсяг страхових премій, 
зібраних за договорами страхування гречки, 
сої, ярої пшениці та соняшнику. У звітному 
2017 р. значно зросла кількість договорів 
страхування озимого ріпаку (у 3,6 рази, з 67 до 
241 договору) та дещо кукурудзи (з 54 до 89) 

Таблиця 4
Зведені дані страхування с/г культур органічного виробництва, 2017 р.

Культура 
К-ть 

догово 
рів 

Площа, 
га 

Страхова 
сума, грн. 

Сума 
премій, 

грн. 

Середня 
ставка 

премії, % 

Сума премій 
на гектар, 

грн./га 
Озима пшениця 17 7 141 77 856 200 3 549 296 4,6% 497
Озиме жито 1 104 764 400 23 620 3,1% 227
Ярий ячмінь 1 136 505 400 32 952 6,5% 242
Всього 19 7 381 79 126 000 3 605 868 4,6% 489
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf

Таблиця 5
Показники страхового захисту сільськогосподарських культур у 2017 р.

Культура
К-ть 

догово- 
рів

Площа, га Страхова 
сума, грн.

Сума
премій, грн.

Середня 
ставка 

премії, %

Сума 
премій, 
грн./га

Озима пшениця 453 414 538 3 142 993 024 111 880 932 3,6 270
Озимий ріпак 241 95 401 396 643 931 12 051 882 3,0 126
Кукурудза 89 70 209 1 529 975 022 61 328 076 4,0 874
Соняшник 61 36 747 374 017 703 5 294 230 1,4 144
Озимий ячмінь 24 9 417 40 381 201 1 457 110 3,6 155
Соя 21 7 139 112 515 508 2 379 945 2,1 333
Озиме жито 20 5 866 32 701 209 1 091 361 3,3 186
Ярий ячмінь 13 3 661 54 851 220 851 847 1,6 233
Цукровий буряк 11 4 790 119 955 945 6 082 837 5,1 1 270
Горох 11 3 632 22 921 208 564 943 2,5 156
Яра пшениця 6 2 841 23 488 231 537 173 2,3 189
Сорго 2 1 107 6 304 428 131 762 2,1 119
Гречка 2 215 2 313 823 104 517 4,5 486
Квасоля 1 1 403 48 698 272 633 078 1,3 451
Яре жито 1 136 505 400 32 952 6,5% 242
Овочі, сад 1 43 5 100 000 24 225 0,5% 567
Загалом 957 657 144 5 913 366 125 204 446 870 3,5% 311
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf
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порівняно з 2016 р. Відбулося незначне змен-
шення договорів страхування озимої пше-
ниці – з 453 до 471 та соняшнику – з 61 до 
98 відповідно, що видно з табл. 6. Страхові 
виплати за видами сільськогосподарських 
культур у 2017 р. становили 7 628,542 тис. грн. 

Озиме жито займає незначну частку у 
виплатах на органічному страховому ринку – 
2,2%. Найбільшу частку у виплатах займав 
ріпак озимий – 58,7% питомої ваги в структурі 
чотирьох культур, друге місце за страховими 
виплатами посідає озима пшениця – 39,0% 
частки виплат по ринку.

У табл. 7 та 8 наведено інформацію щодо 
договорів страхування у 2017 андерайтинго-
вому році, що були пов’язані з програмами 
фінансування сільгоспвиробників. Як видно 
з таблиці 7, кількість договорів, укладених 
урамках участі страхових компаній у цих про-
грамах, зросла з 255 у 2016 р. до 309 у 2017 р. 
(або на 21%). Темп зростання кількості догово-
рів за програмами фінансування сільгоспви-
робників співпадає з темпом росту загальної 

кількості договорів. Це підтверджує той факт, 
що їхня частка у загальній кількості догово-
рів залишилася практично незмінною (32,3% 
у 2017 р. проти 32,9% у 2016р.). Натомість 
частка таких договорів у загальній застра-
хованої площі становила в 2017 р. 30%, що 
на 4,5 п. п. більше, ніж у попередньому році. 
Суттєво зросла також їхня частка у загальній 
страховій сумі (з 33,9% у 2016 р. до 52,9% у 
2017 р., або на 19 п. п.) та в загальній сумі 
зібраних страхових премій (з 44,7% у 2016 р. 
до 66% у 2017 р., або на 21,3 п. п.). Водночас 
відсоток виплат, які були здійснені за дого-
ворами, пов’язаними з програмами фінансу-
вання с/г виробників, у загальних виплатах 
2017 р. скоротився порівняно з 2016 р. на 
34 п. п. (з 39% до 5%). 

За даними 2017 р., було укладено 23 дого-
вори на страхування тварин (13 – ВРХ, 9 – 
страхування свиней та 1 – страхування свій-
ської птиці). Загальна страхова сума 
становила 316 млн. грн., а сплачена стра-
хова премія – 2,4 млн. грн. Кількість звернень 

 

Озима пшениця  47,3%  

Озимий ріпак  25,2%  

Озимий ячмінь 2,5 % 
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Рис. 3. Відсоток договорів страхового захисту 
сільськогосподарських культур у 2017 р.

Рис. 4. Відсоток страхової суми за видами культур  
органічного виробництва в 2017 р.
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Таблиця 8 
Страхування, що пов’язане з програмами фінансування аграрних виробників у 2017 р., %

Програма
Частка у 

загальній 
кількості 
договорів

Частка у
застрахо- 

ваній площі

Частка у
страховій 

сумі

Частка у
страховій 

премії

Частка у
страхових 
виплатах

Аграрний фонд 23,3 25,4 48,5 61,7 5,0 
ДПЗКУ 8,9 4,5 4,3 4,2 0
Інші 0,1 0,1 0,2 0,1 0 
Загалом 32,3% 30,0% 52,9% 66,0% 5,0%
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf

Таблиця 9
Зведені дані зі страхування сільськогосподарських тварин, 2017 р.

Вид тварин К-ть 
договорів

Страхова сума, 
грн.

Сума премій, 
грн.

Виплати, 
грн.

Середня
ставка 

премії, %
Свині 9 190 436 212 1 867 156 0 1,0%
ВРХ 13 111 514 671 486 070 0 0,4%
Птиця свійська 1 14 049 785 73 059 0 0,5%
Загалом 23 316 000 668 2 426 285 0 0,8%
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf

Таблиця 6
Страхові виплати в розрізі сільськогосподарських культур, 2017 р.

Культура Сума виплат 
(зима), грн. 

Сума виплат 
(весна-літо), 

грн. 

Загальна 
сума виплат 
за рік, грн. 

Частка у 
виплатах 

по ринку, % 
Рівень 

виплат,% 

Озимий ріпак 4 479 690 - 4 479 690 58,7 37,2
Озима пшениця 2 393 241 584 111 2 977 352 39,0 2,7
Озиме жито 171 500 - 171 500 2,2 15,7
Загалом 7 044 431 584 111 7 628 542 100,0 3,7
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf

Таблиця 7 
Страхування, що пов’язане з програмами фінансування аграрних виробників у 2016 р.

Програма Кількість 
договорів 

Застрахована 
площа, га 

Страхова сума, 
грн. 

Страхові 
премії, грн. 

Виплати, 
грн. 

Аграрний фонд 223 166 594 2 866 277 592 126 093 764 381 500
ДПЗКУ 85 29 858 254 404 094 8 505 324 0
Інші 1 527 9 154 782 274 643 0
Загалом 309 196 979 3 129 836 468 134 873 731 381 500
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf

за страховим відшкодуванням та, відповідно, 
страхових виплат, не зафіксовано. Середня 
ставка страхової премії за укладеними дого-
ворами – 0,8%. Низька ставка страхової пре-
мії за договорами страхування тварин указує 
на те, що ці договори не покривають осно-
вних ризиків виробництва тваринницької про-
дукції. Ймовірно, за укладеними договорами 
тварини використовувалися як застава для 
отримання кредиту.

Страхування, пов’язане з програмами 
фінансування сільгоспвиробників, становить 
приблизно третину від усіх укладених на 
ринку договорів та всіх застрахованих площ. 
Умови страхування за цими договорами дещо 
відрізняються від тих, які в середньому засто-
совуються на ринку. Зокрема, середня ставка 
премії за цими договорами становить 4,3%. 
Відповідно, частка договорів, що укладаються 
через Аграрний фонд, який планує закупити 
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1 т зерна в 2018 р. за форвардною програ-
мою, та ДПЗКУ у загальному обсязі зібраних 
страхових премій становить 66%. 

Загальна інформація за типами страхо-
вих продуктів, які страхові компанії викорис-
товували у 2017-му андерайтинговому році, 
наведена в табл. 10. Як свідчать дані, без-
заперечне лідерство договорів страхування 
від повної загибелі на період перезимівлі в 
2017 р. Дослідження проаналізованих показ-
ників засвідчує, що в загальнорічному розпо-
ділі договорів за типом страхового продукту 
на перше місце вийшли договори страху-
вання майбутнього врожаю від багатьох ризи-
ків (37,8%). Щодо страхування від повної 
загибелі на період перезимівлі, то воно, як і 
раніше, займає найбільшу частку. Договори 
страхування від повної загибелі та договори 
страхування від повної загибелі плюс весняні 
заморозки в сумі дають 42,6% від усіх догово-
рів із сільськогосподарськими виробниками. 

У звітному 2017 р. продовжилася тенден-
ція зростання ринку агрострахування, яка 
була відновлена в 2016 р. Про це свідчить 
поведінка більшості показників ринку, а саме: 
у 2017-му андерайтинговому році відбулося 
зростання обсягу зібраних страхових премій 
(на 30% – у гривні та на 28% – у доларовому 
еквіваленті). Проаналізувавши загальний 
обсяг страхових зобов’язань, можемо зро-
бити висновок, що страхова сума дещо ско-
ротилася, що можна пояснити дією двох при-
чин: зростанням середньої ставки премії та 
збільшенням бази порівняння 2016 р. через 
уточнення повних річних даних за 2016 р. 

Середня ставка премії у 2017 р. зросла, що 
можна пояснити змінами, які відбулися у 
2017 р. щодо використання страхових про-
дуктів, зокрема більшим використанням про-
дуктів мультиризикового страхування. Рівень 
виплат за період перезимівлі 2016–2017 рр. 
становить 23,9% і порівняно з попереднім 
періодом перевищує показник на 8,5 п. п. 
У період перезимівлі 2016–2017 рр. най-
більше постраждали озимий ріпак та озима 
пшениця. Зокрема, у період перезимівлі 
2016–2017 рр. найбільшого розповсюдження 
набули договори страхування від повної 
загибелі в комбінації з весняними замороз-
ками (72,3%), тоді як у минулі роки найпо-
ширенішими були договори страхування від 
повної загибелі. Якщо проаналізувати період 
весни-літа 2017 р., то договори страхування 
від згаданих ризиків, які в попередні роки 
домінували на ринку, становили лише 26,4% 
від усіх договорів і поступилися місцем дого-
ворам страхування врожаю від багатьох 
ризиків (мультиризик), яких на ринку було 
укладено 68,2%. 

Висновки з цього дослідження. В Укра-
їні прогнозується подальше зростання частки 
органічного ринку, але виникає проблема 
із сертифікованою сировиною, землею і, 
врешті-решт, самою виробленою органічною 
продукцією, яка повинна відповідати висо-
ким стандартам якості. Чинниками успішного 
розвитку ринку органічного виробництва в 
Україні є створення певної інфраструктури і 
надання впевненості аграрним виробникам. 
Закордонні країни, зокрема Швейцарія, вже 

Таблиця 10 
Використання страхових продуктів у 2017 р.

Програма Частка 
договорів 

Частка 
застрахова 
ної площі 

Частка 
страхової 

суми 

Частка 
зібраних 
премій 

Мультиризик (страхування 
майбутнього врожаю) 37,8% 33,1% 68,2% 77,4%

Повна загибель + весняні 
заморозки 32,2% 43,2% 10,1% 9,6%

Поіменовані ризики 14,8% 13,3% 16,2% 5,8%
Повна загибель 10,4% 6,5% 2,7% 3,6%
Часткова та повна загибель + 
весняні заморозки (для озимих 
культур) 

2,0% 1,1% 0,1% 1,7%

Продукт МФК «Тотал» 1,9% 1,3% 0,7% 1,0%
Мультиризик (страхування посівів 
до збирання) 0,9% 1,5% 1,8% 0,9%

Багаторічні насадження (яблуні) 0,1% 0,0% 0,1% 0,01%
Загалом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Джерело: за даними офіційного веб-сайту «Форіншурер». URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf
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використовують систему об’єднаних у збу-
товій і виробничій органічній сфері, зокрема: 
потужна об’єднуюча «парасолькова» орга-
нізація «Біо Свісс» (Bio Suisse); дослідний 
інститут органічного сільського господарства 
(FiBL), що має високу репутацію у швейцар-
ському суспільстві; мережі супермаркетів, які 
багато інвестують у просування органічних 
продуктів; велика частка гірських районів, що 
мають м’ясне і молочне виробництво, яке про-
стіше перевести на органічне виробництво, 
ніж рослинництво чи овочівництво; система 
субсидій для підтримки фермерів за серед-
нього розміру податку 40%, що включається 
у ціну виробленої продукції; високоякісні 
консультаційні послуги для органічних госпо-

дарств; мито-захист для тих секторів орга-
нічного виробництва, в яких Швейцарія має 
достатньо власної пропозиції. Наприклад, 
високе мито на імпорт органічних кормів, але 
нижче на зернові та зернобобові, які викорис-
товуються швейцарськими переробниками 
для виробництва кормів. За досліджений 
період відбулися суттєві зміни у страхуванні 
сільськогосподарської продукції. Страховий 
захист органічного виробництва сприятиме 
стрімкому зростанню ринку якісних орга-
нічних продуктів та забезпечує беззбиткову 
діяльність сільськогосподарським виробни-
кам, а здійснення агрострахування дійсно дає 
змогу попередити шкідливу дію непередбаче-
них чинників і обставин. 
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The paper is devoted to methodological support for rapid assessment of banking innovations in the conditions of 
financial instability on the banking market. This paper analyzes and organizes the implementation of projects that are 
associated with the risk of innovations. The paper developes scientific-methodical approach to the rapid assessment 
of the effectiveness of banking innovations at the development stage. It determines the key factors of influencing the 
efficiency of innovative projects. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах динамічності змін діяльності 
будь-якого банку як повноцінного учасника 
фінансового ринку він змушений змінюватися 
сам та бути ініціатором внутрішньоорганіза-
ційних інноваційних процесів. Етап упрова-
дження банківських інновацій, на нашу думку, 
слід уважати найбільш важливим, оскільки 
багато в чому визначає майбутню прибутко-
вість і, як наслідок, ефективність проекту.

Ключовим питанням на цьому етапі є вибір 
інноваційного проекту з декількох альтерна-
тивно можливих. Цей вибір повинен урахо-
вувати завдання, які постають перед банком, 
відповідності їм характеристик, які властиві 
проектам, а також можливим змінам ситуації 
на ринку банківських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню оцінки інноваційних проектів бан-

ків в умовах фінансової нестабільності роз-
витку ринку банківських послуг присвячено 
наукові праці вітчизняних науковців. Зокрема, 
розробленню інноваційної політики та визна-
чення життєвого циклу проекту присвячено 
наукові праці Н. Данік, Р. Побережного, В. Тка-
чука [1–3]. Інші науковці розглядають про-
цес оцінки інноваційних проектів із погляду 
інноваційних ризиків та інноваційних загроз, 
серед них: Р. Баглай, Л. Гриценко, І. Домінова, 
С. Єгоричева, О. Меренкова та багато інших. 
Проте залишаються актуальними питання 
проведення експрес-оцінки банківських інно-
вацій в умовах фінансової нестабільності 
ринку банківських послуг.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування нау-
ково-методичного забезпечення експрес-
оцінки банківських інновацій на основі систе-
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матизації ризиків, пов’язаних з інноваційною 
діяльністю банків.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний етап розвитку вітчизняної 
банківської системи характеризується високим 
ступенем насиченості різноманітними банків-
ськими продуктами та послугами та, як наслі-
док, зростаючою конкуренцією між банками. 
За таких обставин конкурентні переваги отри-
мують ті банки, які спроможні розробити та 
запровадити новітні технології, вдосконалити 
продуктовий ряд, розробляти альтернативні 
канали обслуговування клієнтів. У зв’язку із 
зазначеним доцільним є визначення чинників, 
що можуть спричинити негативний вплив на 
результат від упровадження інновацій, тобто 
чинники ризику банківських інновацій.

С. Єгоричева розглядає інноваційний ризик 
як породжену впливом зовнішнього і внутріш-
нього середовища банку ймовірність відхи-
лення реального перебігу керованого про-
цесу створення та впровадження банківських 
інновацій від сценарію, що передбачався, 
та, відповідно, дійсних результатів (мети) від 

очікуваних. Отже, величина інноваційного 
ризику загалом, визначається мірою невизна-
ченості зовнішнього середовища, складністю 
самої інновації та інноваційною спроможністю 
суб’єкта впровадження [7, с. 207].

На думку автора статті, ризик банківських 
інновацій доцільно розглядати в широкому та 
вузькому сенсах. У широкому сенсі це ймовір-
ність виникнення збитку або недоотримання 
прибутку банком в умовах запровадження 
нових або вдосконалених банківських продук-
тів та послуг, технологій, бізнес-процесів, які 
у тій чи іншій формі забезпечують фінансову 
стабільність функціонування банку. 

В узькому сенсі це ймовірність від’ємного 
відхилення очікуваного результату окремо 
взятої банківської інновації від запланова-
ного результату за рахунок неточних вихідних 
даних або зміни поточної кон’юнктурної ситу-
ації на ринку банківських послуг. 

На основі проведеного аналізу наукових 
поглядів щодо ознак інноваційного ризику 
[4–8] автором запропоновано власну класи-
фікацію ризиків банківських інновацій (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація ризиків банківських інновацій
Джерело: розроблено автором
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Виходячи із наведеної класифікації, вважа-
ємо за доцільне дати більш детальну харак-
теристику потенційним масштабним іннова-
ційним ризикам.

Перша група – це ризики під впливом 
Fintex. Фінансові технології (від англ. – 
financial technology), або Фінтех (від англ. – fin 
tech), являють собою сегмент ринку, на якому 
існують компанії на перетині сектору надання 
традиційних фінансових послуг (банки) та 
сфери діяльності інноваційних компаній, які 
використовують новітні технології, що змінює 
природу фінансових посередницьких послуг, 
роблячи їх непотрібними після переходу 
на хмарні платформи. Fintex являє собою 
наступний етап розвитку фінансових послуг, 
що характеризується появою нових техноло-
гічних та інноваційних стартапів і учасників 
ринку, які запроваджують на новій основі в 
практику фінансової діяльності підприємств 
продукти та послуги, що надаються нині тра-
диційними банками.

Fintex знайшов своє відображення у фінан-
совій сфері у таких формах:

– Кредитування Р2Р які альтернатива 
роздрібному кредитуванню. Національний 
банк України визначає P2P-кредитування «як 
спосіб позичання коштів між особами, які не 
пов’язані між собою, без залучення фінан-
сового посередника (банку, кредитної спілки 
тощо)» [9]. При цьому важливо зазначити, 
що в моделі Р2Р-кредитування банк функці-
онує не як фінансовий посередник, а виконує 
суто технічні функції, які полягають у наданні 
послуги щодо пошуку потенційних креди-
торів і позичальників, за що банк отримує 
певну суму комісійних. Разом із тим банк не 
несе відповідальності за повернення нада-
ного кредиту і не гарантує одержання доходу 
[10, с. 77]. В Україні вперше послуги P2P-
кредитування 2015 р. розпочав надавати ПАТ 
«КБ «ПриватБанк», пропонуючи вищу дохід-
ність (у середньому +5% річних від базових 
ставок за вкладами) [9]. 

– Блокчейн-технологія, яка дає змогу 
зберігати значні обсяги даних та оперувати 
ресурсами самих учасників фінтеху, тобто 
реалізація транзакції без участі основного 
контрагента – банку або платіжної системи, 
а також створюючи криптовалюту за рахунок 
запису інформації про транзакції та осіб, що 
беруть участь у їх проведенні. Серед небанків-
ських платіжних цифрових сервісів, які нада-
ють перевагу індивідуальним та клієнтоорієн-
тованим підходам, можна назвати англійські 
електронні платіжні системи Skrill та Transfer 

Wise, а також американські компанії Venmo/
Braintree, яка увійшла до складу міжнародної 
платіжної системи PayPal, та WePay. З 2015 р. 
партнером системи Transfer Wise є ПАТ «КБ 
«ПриватБанк» [10, с. 76]. 

– Надання онлайн-кредитів за рахунок 
використання електронних платіжних систем. 
У Польщі 2012 р. з’явився Mbank – онлайн-струк-
тура з високотехнологічною IT-платформою, 
що має понад 200 функцій. Угорська група 
OTP Group створила аналогічний Touch 
Bank, який орієнтується на клієнтів сегмента 
affl uent – «середній клас і вище». У Велико-
британії впродовж 2014–2016 рр. було заре-
єстровано шість необанків. Створення таких 
банків є достатньо дорогою інвестицією й 
потребує значних коштів на підтримку діяль-
ності [11, с. 8; 12, с. 16]. В Україні перший нео-
банк – Monobank створено 2017 р. Відкриття 
і використання рахунку у цьому банку без-
коштовні, а клієнт підключається до платіж-
ної системи MasterCard. Сьогодні Monobank 
працює у партнерстві з ПАТ «Універсал банк» 
та активно формує власну клієнтську базу 
[10, с. 77].

У табл. 1 наведено ризики, пов’язані з дією 
фінтеху.

Друга група – ризик країни. Ризик країни 
безпосередньо пов'язаний з інтернаціона-
лізацією роботи банків. З одеських банків 
ПАТ «Імексбанк» мав відділення в Південно-
Африканській Республіці, ПАТ «Південний» – 
у Литві. Ризики, яким піддається банк, похо-
дять від негативного впливу на фінансовий 
результат і капітал банку у зв'язку з можли-
вістю втрат із причин, пов'язаних із політич-
ними, економічними чи соціальними умовами 
«країни перебування». Цей вид ризику також 
поширюється на всі типи українських банків 
за участю іноземного капіталу, яких стає все 
більше, у міру збільшення глобальних фінан-
сових зв'язків [16, с. 60].

Третя група – ризик інфекції. Банки більш 
уразливі для фінансової контагиозності на 
світовому ринку. Негативні ринкові тенденції 
можуть швидко поширитися на інші частини 
банківського ринку. Банкам необхідно відсте-
жувати і вимірювати їх потенційне зараження. 
Ризик інфекції є одним з основних чинників для 
системно значимих банків. У вересні 2008 р. 
банк Lehman Brothers, четвертий за величи-
ною інвестиційний банк у США, оголосив про 
банкрутство, при цьому топ-менеджери банку 
отримали бонуси на загальну суму півтора 
мільярда доларів. Банкрутство Lehman 
Brothers дало поштовх розгортанню глобаль-
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ної фінансової кризи. Коли у вересні 2008 р. 
цей банк подав заяву про банкрутство, гло-
бальні ринки відразу зазнали потрясінь, а 
інфекція розповсюдилася також і на українські 
банки, що призвело до різкого відтоку депо-
зитів незалежно від типу банку. Фінансова та 
макроекономічна залежність робить еконо-
мічні системи, корпорації і банки більш уразли-
вими для фінансової інфекції. Негативні події 
можуть поширитися до інших частин ринку і 
змусити операційне середовище погіршитися 
швидко і значно. Це може статися всередині 
країни і через кордони на основі руху потоків 
міжнародного капіталу і глобалізації фінан-
сів. Чим тісніше пов'язані ринки, тим швидше 
поширення інфекції [16, с. 61]. 

Четверта група – політичний ризик. Полі-
тичний ризик виникає через те, що політичні 
рішення, події або умови можуть значно пору-
шити прибутковість бізнесу. До політичних 
ризиків можемо віднести громадські завору-
шення, тероризм, війни, корупцію, уповіль-
нене або динамічне зменшення економічного 
зростання, зміни фіскальної або грошово-кре-
дитної політики уряду. Політичні ризики зна-
ходяться поза контролем банків і клієнтів, але 
можуть мати серйозний вплив на бізнес. Поки 
їм неможливо запобігти, але в деяких випад-
ках вони можуть бути передбачені [16, с. 62].

П’ята група – ризик кібератаки. До нових 
видів загроз необхідно віднести ризик кібера-
таки. 27 червня 2017 р. в Україні, а потім і в 
інших країнах світу поширився вірус-вимагач 
Petya, який блокував доступ до даних і вима-
гав 300 доларів у біткоінах за розблокування. 
Україна, де цей вірус був запущений, вияви-
лася однією з найбільш постраждалих країн. 
Від нього постраждали державні відомства, 

а також такі ключові елементи інфраструк-
тури, як Національний банк України, комер-
ційні банки, аеропорти і метрополітен. Сплата 
викупу була марною, оскільки вірус не при-
пускав можливості розшифровки інформа-
ції на жорсткому диску, а знищував її безпо-
воротно. Більшість банків США вже зробила 
захист від кібератак головним стратегічним 
пріоритетом, оскільки у цих нападів можуть 
бути руйнівні наслідки [17]. Цей ризик відбу-
вається частково через залежність банків від 
програмного забезпечення, інформаційних 
технологій, але також і тому, що ініціатори 
цих нападів цікавляться не тільки діями бан-
ків, а й конфіденційними даними про клієнтів. 
Оскільки банки зберігають усе більше даних 
про своїх клієнтів, вплив кібератак, скоріше 
за все, буде зростати, враховуючи їх геополі-
тичний контекст та ймовірну еволюцію, тому 
можна очікувати, що роль кібербезпеки тільки 
збільшиться і зажадає ще більшого виділення 
ресурсів [16, с. 62].

Шоста група – ризик криптовалюти. Кіль-
кість торгових компаній, які беруть біткоїни, 
вже перевищила 140 тис., а вартість біткоїну 
наблизилася до 500 дол. США. У мережі вже 
створено 500 бірж, найбільшими з яких стали 
ВТС China (Китай), Вitstamp (Словенія), Мt Gox 
(Японія), ВТС-е (Росія). Ці біржі обмінюють 
реальні гроші на криптовалюту, а біткоїни – на 
національну валюту [18]. Банки могли б почати 
використовувати біткоїни для грошових пере-
казів, але, наприклад, центральні банки Китаю і 
Росії забороняють банкам роботу з біткоїнами, 
хоча приватним особам це офіційно не забо-
роняється, а Національний банк України не 
зайняв однозначну позицію із цього питання. 
Причиною є те, що віртуальна валюта не має 

Таблиця 1
Ризики для банківського сектору, що виникають під дією фінтеху

Сфери впливу Ризики Можливості

Споживчий сектор
конфіденційність і безпека даних; від-
сутність безперервності в банківських 
процесах; неприпустимі маркетингові 
практики

надання більш спеціалізованих 
банківських послуг; зниження 
транзакційних витрат; приско-
рення банківських процесів

Банки та банківська 
система

стратегічні ризики і ризики рента-
бельності; збільшення взаємозв'язку 
між фінансовими сторонами; високий 
операційний ризик; ризики управління 
третіми особами; комплаенс-ризик, що 
включатиме відмову захисту спожива-
чів і регулювання захисту даних; ризик 
фінансування тероризму, відмивання 
грошей; ризик ліквідності і волатиль-
ності джерел фінансування банків

поліпшення і більш ефективне 
здійснення банківських проце-
сів; інноваційне використання 
даних для цілей маркетингу й 
управління ризиками; потенцій-
ний позитивний вплив на фінан-
сову стабільність у зв'язку з 
посиленням конкуренції; регтех

Джерело: систематизовано автором за [13–15]
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статусу країни-емітента, відрізняється нерегу-
льованістю, випускається нефінансовими при-
ватними віртуальними компаніями, відсутні 
гарантії повернення коштів і достатній нагляд 
за операціями. Разом із тим для банків ризики 
від цієї проблеми не зникнуть.

Таким чином, нами розглянуто потенційні 
масштабні інноваційні ризики, вплив яких 
практично не залежить від визначеної інно-
ваційної політики банків, але їх урахування є 
обов’язковим.

Експрес-оцінка банківських інновацій на 
стадії їх упровадження повинна містити скла-
дання стратегічного плану інноваційних захо-
дів банку, аналіз певної ситуації за рахунок 
використання SWOT-методу, визначення 
показника ефективності банківських інновацій 
на етапі впровадження.

Перший етап – складання стратегічного 
плану інноваційних заходів банку. Він повинен 
містити такі розділи: формулювання стратегії, 
визначення головної цілі реалізації проекту 
та очікувані кінцеві результати, головні стра-
тегічні напрями, тактичні особливості розви-
тку ринку банківських послуг та фінансового 
ринку в цілому, модифікація органів та струк-
тур управління. 

Другий етап – аналіз певної ситуації за 
рахунок використання SWOT-методу. SWOT-
аналіз є важливим інструментом стратегіч-
ного менеджменту для вибору оптимальної 
стратегії і прийняття оптимальних управлін-
ських рішень, які б забезпечили б сильну та 
надійну позицію, конкурентну перевагу на 
ринку [19, с. 81].

На підставі аналізу ситуації на вітчиз-
няному ринку банківських послуг складено 
матрицю SWOT-аналізу можливостей банків 
щодо їх інноваційного розвитку (табл. 2).

Автором на підставі експертних суджень 
фахівців банківської справи розроблена 
система критеріїв та методичний підхід до 
визначення показника оцінки ефективності 
інновацій на етапі впровадження. На підставі 
проведеної експертної оцінки найбільш значу-
щих критеріїв, які впливають на кінцеву ефек-
тивність систем дистанційного банківського 
обслуговування, оцінена значимість кожного з 
них під час вибору інноваційного проекту для 
подальшого узагальнення і зведення в єди-
ний інтегральний показник. 

Результати експертної оцінки критеріїв 
ефективності інноваційного проекту пред-
ставлено в табл. 3.

Перша група. Критерії, які впливають на 
зростання додаткових витрат. Оцінювання 

цих критеріїв достатньо однозначне, оскільки 
зростання додаткових витрат негативно 
позначиться на кінцевій ефективності про-
екту, тому даним критеріям присвоюється 
значення рівне 1, за наявності збільшення 
додаткових витрат – 0. 

Друга група. Критерії, що характеризують 
конкурентне середовище, а саме: наявність 
аналогів з урахуванням географічної сегмен-
тації ринку; час від затвердження проекту до 
його реалізації. Тривалий терміни реаліза-
ції може призвести до втрати клієнтів через 
появу аналогічного банківського продукту у 
конкурентів дещо раніше.

Наявність більш ніж двох аналогів, навіть 
якщо вони знаходяться у різних регіонах однієї 
країни, підвищує ризик недоотримання доходів, 
що пов’язано з тим, що протягом періоду реа-
лізації проекту за умови інтенсивного розвитку 
віртуального банкінгу висока ймовірність про-
никнення у регіон банків-конкурентів (он-лайн) 
і, як наслідок, утрата банківським продуктом 
статусу інноваційного. За наявності не більше 
двох аналогів бальна оцінка критерію дорів-
нює 0,15, оскільки за наявності несприятливих 
подій з урахуванням проведення адекватної 
маркетингової політики зберігається можли-
вість закріплення на ринку і залучення частини 
потенційної клієнтської бази.

За умови повної відсутності аналогів оці-
ночний бал становить 1.

Оцінка другого критерію повністю доведена 
ризиком появи аналогічного продукту у конку-
рентів у період реалізації проекту. В умовах 
ринкової невизначеності та з урахуванням 
сучасних тенденцій розвитку ринку дистан-
ційного банківського обслуговування цілком 
очевидно, що чим вище термін реалізації про-
екту, тим вище цей ризик і, відповідно, нижче 
величина бальної оцінки.

Третя група. Критерії, що впливають на клі-
єнтську базу. Зазначений перелік критеріїв, 
на нашу думку, є найважливішим, оскільки 
за високої ймовірності залучення значного 
обсягу нових клієнтів банк може приймати на 
себе ризики зростання додаткових витрат.

Необхідно відзначити, що незалежно від 
можливої ситуації критеріям даного ряду не 
можна присвоювати бальну оцінку рівну нулю, 
внаслідок того, що навіть за найнезначніших 
цілей проект або буде розширювати клієнт-
ську базу, або допоможе банку закріпити свої 
позиції серед наявних клієнтів. 

Реалізацію проекту, який може призвести 
до втрати клієнтів, буде одразу анульовано. 
Внаслідок цього проекти відповідають крите-
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ріям, які сприяють прямому розширенню клі-
єнтської бази та мають оцінку 1, а спрямовані 
на збереження позицій, а також на задово-
лення потреб наявних клієнтів – 0,5.

Інтегральний показник ефективності впро-
вадження інноваційного проекту розрахову-
ється як сума середньозважених величин за 
кожною групою критеріїв:

I N Ke
i

n

i i= ×
=
∑�

0

,                     (1)
де

Ie �  – інтегральний показник ефективності 
впровадження інноваційного проекту; 
Ni  – значимість критеріїв групи;
Ki – середньозважена величина за трьома 

групами критеріїв.
Для розрахунку інтегрального показника 

визначимо максимальне та мінімальне серед-
ньозважені значення за кожною групою крите-
ріїв (табл. 4).

Таким чином, можна зробити висновок, 
що найбільш значущими для реалізації інно-

Таблиця 2
SWOT-аналіз інноваційних можливостей банків України

Сильні позиції Слабкі позиції
1. Велика база клієнтів із потенціалом пере-
хресних продажів. 
2. Значна кількість банкоматів/терміналів, які 
є легкодоступними. 
3. Значні регуляторні та витратні бар’єри, які 
стримують новачків у ситуації ризиків банків-
ської діяльності.
4. Значна чисельність клієнтів, які зацікав-
лені у використанні послуг Інтернет-банкінгу.
5. Ефективна корпоративна культура. 
6. Впізнаваність бренду.
7. Великі фінансові можливості за рахунок 
фінансових ресурсів власників та інвесторів.
8. Довгострокові відносини з ключовими 
клієнтами – юридичними особами.
9. Велика кількість регіональних відділень у 
різних областях України.

1. Традиційні банківські процеси включають 
наявність безлічі документів і обов’язкове 
відвідування філіалу банку, що незручно для 
клієнта.
2. IT-системи не є гнучкими, що ускладнює 
регулювання у режимі реального часу та 
швидкий запуск нових продуктів.
3. Жорстке регулювання ускладнює процес 
нестандартного мислення.
4. Низька ринкова вартість може перешко-
дити залученню інвестицій у надважливі 
технології.
5. Відсутність досвіду проведення ринкового 
опитування потенційних користувачів на під-
ставі репрезантивної вибірки.
6. Недостатньо ефективна діюча маркетин-
гова політика.
7. Висока порівняно з іншими банками вар-
тість обслуговування.
8. Недостатня увага до роботи на ринку 
депозитів фізичних осіб.
9. Концентрація на короткострокових відно-
синах із клієнтами.
10. Відсутність стратегічного планування.
11. Слабке корпоративне навчання, відсут-
ність тренінгів із продаж.

Можливості
1. Збереження орієнтації на клієнта шля-
хом запуску адаптованих мобільних додат-
ків і ринкових відносин, упроваджуючи нові 
послуги на основі APL.
2. Упровадження цифрових технологій може 
значно скоротити витрати порівняно з фізич-
ним закриттям фізичних філіалів.
3. Доступ до банківської бази даних клієнт-
ських операцій може зробити їх цінними парт-
нерами.
4. Відсутність значної конкуренції з боку 
дрібних банків, які знаходяться у тій же рин-
ковій ніші.
5. Відсутність пропозиції послуг Інтернет-
банкінгу в регіонах знаходження філіалів 
банку з боку місцевих банків.
6. Збільшення обсягів ресурсів за рахунок 
залучення коштів іноземних банків.
7. Підвищення лояльності до фізичних осіб.
8. Збільшення частки банку в сегменті депо-
зитів фізичних осіб.
9. Залучення коштів інвесторів за рахунок 
додаткової емісії акцій.
10. Здійснення ефективних PR-акцій.

Загрози
1. Впровадження прямого доступу до ринку 
та P2P-кредитування.
2. Маржинальні витрати в традиційних бан-
ківських продуктах. 
3. Нові сервіси, такі як Apple Pay, можуть 
частково позбавити банки клієнтської комуні-
кації.
4. Порушення кібербезпеки може завдати 
збитків і підірвати довіру до банків.
5. Скорочення фінансування з боку осно-
вних інвесторів та власників банку.
6. Скорочення фінансування з боку інших
7. іноземних банків.
8. Можливі негативні зміни в макроекономіч-
ній ситуації.
9. Відсутність ринку спеціалістів у галузі 
Інтернет-банкінгу

Джерело: складено автором за [20, с. 560–561; 21, с. 51]
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ваційного проекту є критерії третьої групи, 
найменш значимі – критерії першої групи. 
Зазначене зумовлене тим, що за достат-
нього рівня залучення клієнтів, сталої кон-
курентної позиції банку він може вкладати у 
фінансування інноваційного проекту значні 
фінансові ресурси.

Виходячи з того, що максимальне зна-
чення ефективності запровадження інно-
ваційного проекту становить 100%, вико-
ристовуючи показник розмаху варіації, за 
ступенем ризиковості та впливу на фінан-

сову стабільність банку їх поділено на 
чотири групи (табл. 5).

Висновки з цього дослідження. В умо-
вах посилення конкуренції на ринку бан-
ківських послуг, збільшення вимогливості 
клієнтів, зниження прибутковості тради-
ційних операцій зростає роль інноваційної 
діяльності вітчизняних банків і, як наслідок, 
визначення ступеня ефективності іннова-
ційних проектів. Автором обґрунтовано, 
що ключовими чинниками, що впливають 
на ефективність інновацій для вітчизняних 

Таблиця 3
Критерії, які впливають ефективність інноваційного проекту на стадії впровадження

Критерії Можлива ситуація Бальна 
оцінка

І. Критерії, які впливають на зростання додаткових витрат (18 %)
Необхідність витрат на навчання персоналу і 
залучення додаткових співробітників (3 %)

за наявності даного критерію

за відсутності даного критерію

1

1Необхідність інтеграції електронної системи з 
інформаційної архітектурою банку (5 %)
Оплата підтримки системи (у виробника) (2 %)
Необхідність залучення позикових коштів для 
реалізації проекту (додатковими витратами є 
відсотки за кредит) (8 %)

ІІ. Критерії, які характеризують конкурентне середовище (24 %)
Наявність аналогів (14 %) відсутність аналогів 1

відсутність аналогів у країні 0,5
наявність одного аналогу 0,3
наявність не більше двох  

аналогів 0,15

наявність більше двох аналогів 0
Час від затвердження проекту до реалізації 
(10 %)

до 3-х місяців 1
до 6-ти місяців 0,5
до 12-ти місяців 0,25

більше ніж 12 місяців 0
ІІІ. Критерії, що впливають на клієнтську базу (58 %)

Розширення клієнтської бази в межах сегменту 
ринку (14 %)

продукт спрямований на 
задоволення потреб наявних 

клієнтів
0,5

спрямований на залучення 
нових клієнтів 1

Співпраця з іншими компаніями (зв’язку, нафто-
вими, автомобільними) (8 %)

передбачається 0,5
не передбачається 1

Обмеженість потенційного попиту (6 %) попит не залежить ні від яких 
переваг: статі, професії. 1

продукт призначений для  
вузького кола осіб 0,5

Наявність можливості виходу за межі геогра-
фічного сегмента ринку (18 %)

наявність можливості 1
відсутність можливості 0,5

Доцільність припинення, розширення філіаль-
ної мережі (12 %)

доцільна 1
недоцільна 0,5

Джерело: складено автором
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Таблиця 5
Розподіл інноваційних проектів банків за ступенем ризиковості  

та впливу на їхню фінансову стабільність
Градація 

інноваційних 
проектів

Ступінь впливу на фінансову стабільність

проект А 1
від 78% і 
більше 

Незначний рівень інноваційного ризику, вплив на фінансову стабільність 
банку мінімальний. Вирішення проблем може бути прийнято на рівні відпо-
відального працівника спільно з керівником відповідного підрозділу банку.

проект А 2
від 52% до 

77%

Прийнятний рівень ризику, вплив на фінансову стабільність незначний. 
Вирішення проблем може бути прийнято на рівні узгодження з управлінням 
ризик-менеджменту.

проект А 3
від 26% до 

51%

Значний рівень ризику та здійснює суттєвий вплив на діяльність банку. Вирі-
шення проблем може бути прийнято на рівні тільки за узгодження з колегі-
альними органами управління банку. Якщо даний проект потрапив до даної 
категорії під час проведення поточного контролю, він потребує заходів міні-
мізації ризику.

Проект А 4
від 0% до 25%

Інноваційний проект має максимальний ризик і здійснює критичний вплив 
на фінансову стабільність банку та виключається з інноваційного портфеля.

Джерело: складено автором

Таблиця 4
Максимальне та мінімальне середньозважені значення за кожною групою  

критеріїв ефективності запровадження інноваційного проекту
Група критеріїв max min

Критерії, які впливають 
на зростання додаткових 
витрат 

(0,03×1 + 0,05×1 + 0,02×1 +  
+ 0,08×1) = 0,18 = 

= 0,18 × 100 % = 18 %

(0,03×0 + 0,05×0 +  
+ 0,02×0 + 0,08×0) = 0

Критерії, що характеризу-
ють конкурентне серед-
овище (24 %)

(0,14×1 + 0,10×1) =  
= 0,24 × 100 % =24 % %

(0,14×0 + 0,10×0) = 0

Критерії, що впливають на 
клієнтську базу (58 %)

(0,14×1 + 0,08×1 + 0,06×1 +  
+ 0,18×1 + 0,12×1) =  

= 0,58 × 100 % = 58 %

(0,14×0,5 + 0,08×0,5 + 0,06×0,5 +  
+ 0,18×0,5 + 0,12×0,5) =  
= 0,29 × 100 % = 29 %

Інтегральний показник 
ефективності впрова-
дження інноваційного 
проекту

1,0 (100 %) 0,29 (29 %)

Джерело: розраховано автором
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банків, є їх кадровий потенціал, рівень тех-
нологічного розвитку та ступінь тиску з боку 
конкурентів.

Розуміння сутності ризику банківських інно-
вацій, виявлення чинників, які спричиняють 

його виникнення, а також оцінювання масш-
табів можливих збитків дадуть змогу керівни-
цтву банку побудувати процес управління цим 
видом ризику так, щоб звести до мінімуму 
його негативний вплив. 
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У статті розглянуто механізми регулювання обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості під-
приємства. Запропоновано власне бачення угрупування методів та інструментів управління дебіторською 
заборгованістю підприємства. Встановлено, що нині різноманіття методів і інструментів регулювання 
обсягів дебіторської заборгованості значно перевищує відповідний набір методів й інструментів регу-
лювання обсягів кредиторської заборгованості підприємства. Зважаючи на оцінку проблеми управління 
як дебіторською, так і кредиторською заборгованістю підприємства як єдиного завдання, обґрунтовано 
необхідність подальшого вдосконалення інструментарію регулювання передусім кредиторської заборго-
ваності підприємства.  

Ключові слова: заборгованість, управління, підприємство, дебіторська заборгованість, кредиторська за-
боргованість.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены механизмы регулирования объемов дебиторской и кредиторской задолженности 
предприятия. Предложено собственное видение группировки методов и инструментов управления дебитор-
ской задолженностью предприятия. Определено, что в настоящее время многообразие методов и инстру-
ментов регулирования объемов дебиторской задолженности значительно превышает соответствующий на-
бор методов и инструментов регулирования объемов кредиторской задолженности предприятия. Учитывая 
оценку проблемы управления как дебиторской, так и кредиторской задолженностью предприятия как единой 
задачи, обоснована необходимость дальнейшего совершенствования инструментария регулирования пре-
жде всего кредиторской задолженности предприятия.

Ключевые слова: задолженность, управления, предприятие, дебиторская задолженность, кредиторская 
задолженность.

Rudyka V.I., Chemchykalenko R.A., Krupko K.S. MANAGEMENT OF RECEIVABLES AND PAYABLES OF THE 
ENTERPRISE

The article deals with the mechanisms of regulation of receivables and payables of the enterprise. The actual vi-
sion of the grouping of methods and instruments of management of accounts receivable of the enterprise is offered. 
It is established that at present the variety of methods and instruments for regulating receivables volume significantly 
exceeds the appropriate set of methods and tools for regulating the amount of accounts payable by the enterprise. 
Taking into account the assessment of the problem of management of both receivables and accounts payable of 
the enterprise as a single task, the necessity of further improvement of the instruments of regulation, primarily of 
company accounts payable, was substantiated.

Keywords: debt, management, enterprise, accounts receivable, accounts payable.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Управління заборгованістю підпри-
ємства (і не важливо, чи це буде дебіторська, 
чи кредиторська заборгованість) – це зна-
чне й трудомістке завдання для керівництва 
будь-якого підприємства, що працює в умо-
вах, хоча б наближених до ринкових. Навіть 
за умови стабільного функціонування еко-
номічної системи будь-якої країни забезпе-
чення підвищення ефективності управління 
дебіторською та кредиторською заборгова-
ністю підприємства усуває значну частину 
проблем, пов’язаних із формуванням обсягу 
оборотного капіталу, необхідного для здій-
снення поточної діяльності підприємства, 
забезпечення його позитивного іміджу, 
достатньої плато- й кредито¬спроможності 
та рентабельності. Відповідно,  в умовах 
затяжної фінансової кризи, коли дорога 
кожна копійка, а кредитування в країні знахо-
диться практично на нульовому рівні, як це 
відбувається зараз, питання забезпечення 
ефективного управління заборгованістю під-
приємства набувають особливого статусу та 
актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти управління дебіторською та 
кредиторською заборгованістю досліджували 
такі зарубіжні й вітчизняні вчені-економісти, 
як: Е. Вілсон, Р. Брейлі, Е. Киргесаар, Л. Берн-
стайн, Е. Брігхем, Е. Хелферт, Дж. К. Ван Хорн, 
М. Макмінн, І. Бланк, В. Ковальов, Л. Лігоненко, 
І. Вахович, Є. Кильницька, З. Герасимчук, 
Н. Новікова, Н. Новицька, Я. Лендел, О. Митро-
хіна, Л. Чеснакова, О. Нижник, В. Бєлозерцев, 
А. Мальцева, М. Кріпак, Є. Дубровська та 
багато інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження праць 
вищевказаних авторів та практика господар-
ської діяльності свідчать про достатньо гли-
боке опрацювання даної тематики. Проте, не 
применшуючи значення напрацювань вітчиз-
няних й зарубіжних фахівців, на наше глибоке 
переконання, сьогоднішні реалії функціону-
вання вітчизняного бізнесу просто змушують 
нас по-новому поглянути на проблему мето-
дичного, інформаційного, організаційного 
інструментарію управління заборгованістю 
підприємства. Відповідно, вдосконалення 
потребує не тільки інструментарій щодо 
оцінки якості та ефективності управління, 
прогнозування розмірів заборгованостей від-
повідно до загальних цілей розвитку підпри-
ємств різних сфер діяльності, а й механізми 
їх використання та контролю.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є система-
тизація та оцінка достатності й відповідності 
сучасним умовам функціонування вітчизня-
ного бізнесу наявного методичного інструмен-
тарію щодо управління дебіторською та кре-
диторською заборгованістю підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проведений аналіз засвідчує, що у 
фаховій літературі питання управління дебі-
торською заборгованістю викладені, як пра-
вило, частково. У періодичних виданнях най-
частіше розглядаються найбільш загальні 
проблеми врахування руху дебіторської 
заборгованості в бухгалтерському й податко-
вому обліку і досить традиційні методи управ-
ління цим активом. 

Також ми звернули увагу на той факт, що в 
переважній більшості робіт проблема управ-
ління дебіторською заборгованістю підприєм-
ства абстрагується від проблеми управління 
кредиторською заборгованістю. При цьому 
частота та періодичність звернення до про-
блеми управління дебіторською заборгова-
ністю є значно вищими за аналогічні показ-
ники щодо вирішення проблем, пов’язаних з 
управлінням кредиторською заборгованістю, 
що, на нашу думку, є недоречним, оскільки 
як управління дебіторською, так і кредитор-
ською заборгованістю підприємства – це два 
боки однієї спільної проблеми – проблеми 
забезпечення підприємства ресурсами та 
ринками збуту продукції (надання послуг). 
Так, працюючи в умовах конкурентного ринку 
й досить часто не маючи переваг у якості про-
дукції (послуг), підприємства просто змушені 
створювати такі додаткові конкурентні пере-
ваги, як надання відстрочок в оплаті, що нео-
дмінно призводить до утворення дебіторської 
заборгованості й нестачі коштів в обороті, що, 
своєю чергою,  покривається за рахунок влас-
них контрагентів (зокрема, постачальників) і 
знову ж таки спричиняє появу кредиторської 
заборгованості. 

Тому проблематика управління заборго-
ваністю є спільною як для дебіторської, так 
і кредиторської заборгованості, і, відповідно, 
ефективність використання певних мето-
дів скорочення обсягів заборгованості пови-
нна оцінюватися менеджерами як із позиції 
одного, так й іншого виду заборгованості.    

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо 
за доцільне проаналізувати погляди вчених 
і практиків щодо формування комплексного 
механізму управління дебіторською та креди-
торською заборгованістю підприємства. 
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Таблиця 1
Ранжування методів управління дебіторською заборгованістю  

торговельних підприємств за ступенем їх поширеності [4, с. 13–14]
Методи управління дебіторською 

заборгованістю
Значення, отримане в 

результаті опитування,% Ранг

Моніторинг стану дебіторської заборгованості 71 1
Розроблення системи штрафних санкцій за 
прострочення виконання зобов’язань 71 1

Звернення до господарського суду на стягнення 
дебіторської заборгованості. 52 2

Розроблення системи знижок за своєчасну оплату 43 3
Оцінка якості та результатів управління 
дебіторською заборгованістю 33 4

Розроблення кредитної та авансової політики та 
моделювання їх наслідків 19 6

Рефінансування та реструктуризація дебіторської 
заборгованості 5 7

Передача на аутсорсинг дебіторської 
заборгованості 5 7

Однак ще раз наголосимо на тому, що 
кількість праць, присвячених проблематиці 
управління дебіторською заборгованістю, у 
рази перевищує публікації з приводу управ-
ління кредиторською заборгованістю. 

Так, наприклад, у роботі Н. Новицької виді-
ляється одинадцять етапів, шість з яких, на 
нашу думку, беззаперечно можна віднести 
до методів управління заборгованістю, проте, 
скоріше за все, дебіторською. Зокрема, авто-
ром пропонується використовувати «вияв-
лення можливостей надання дисконтів, зни-
жок покупцям», визначення «критичного 
строку сплати боргу», «використання сучас-
них форм рефінансування заборгованості» 
(зокрема, форфейтингу, факторингу, обліку 
векселів та авалювання), «використання пра-
вових механізмів для ефективного управління 
борговими зобов’язаннями» (як виконання 
зобов’язань, так і таких передбачених зако-
нодавством способами, як: відступне; зара-
хування; припинення зобов'язання за домов-
леністю сторін (новація); прощення боргу; 
припинення зобов'язання поєднанням борж-
ника і кредитора в одній особі), «формування 
системи стягнення заборгованості з клієнтів та 
введення штрафних санкцій за прострочення 
виконання зобов’язань клієнтами» (зокрема 
телефонні переговори; виїзди до контраген-
тів; оформлення договорів цесії; розроблення 
схем погашення заборгованості векселями з їх 
подальшою реалізацією; розроблення ефек-
тивних бартерних схем; опрацювання можли-
востей звернення до арбітражу) [1, с. 142–143]. 

Своєю чергою, О.О. Нижник пропонує 
шість заходів щодо зниження ризику та підви-

щення ефективності управління дебіторською 
заборгованістю на підприємствах, зокрема, 
вантажного автомобільного транспорту: 
1. застосування гнучких форм розрахунків; 
2. використання системи взаєморозрахунків; 
3. побудова ефективної системи менеджменту 
на підприємстві на основі «центрів відпові-
дальності»; 4. розроблення методів та підхо-
дів щодо стягнення простроченої дебіторської 
заборгованості; 5. застосування сучасних 
форм рефінансування та реструктуризації; 
6. використання методик захисту дебіторської 
заборгованості від знецінення [2].

Г. Мальцева у дисертаційній роботі зазна-
чає, що у цілому процес управління дебітор-
ською заборгованістю базується на страте-
гічних рішеннях кредитної, інкасаційної та 
дисконтної політики [3, с. 9].

Натомість Н. Новікова не тільки уточнила 
склад, а й здійснила спробу ранжувати методи 
управління дебіторською заборгованістю 
за ступенем їх поширеності  (табл. 1). На її 
думку, найбільшого поширення набули тради-
ційні методи управління дебіторською забор-
гованістю (розроблення системи штрафних 
санкцій, звернення до господарського суду, 
надання знижок). Не в достатній мірі застосо-
вуються у практичній діяльності нові підходи 
та технології управління дебіторською забор-
гованістю. 

Її дослідження продемонструвало заці-
кавленість у вдосконаленні інструментарію 
управління дебіторською заборгованістю, 
зокрема  впровадження у практичну діяльність 
моніторингу результатів та якості управління 
дебіторською заборгованістю, спеціальної 
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моделі обґрунтування розміру знижок, пропо-
зицій щодо формування внутрішнього регла-
менту з повернення простроченої дебіторської 
заборгованості та визначення можливості та 
доцільності передачі на аутсорсинг роботи з 
повернення дебіторської заборгованості. 

Таким чином, на основі вищенаведених 
матеріалів викристалізовується досить чіткий 
поділ використовуваних методів за природою 
їх дії на три групи: штрафні, стимулюючі та ті, 
що засновані на використанні різноманітних 
методів рефінансування заборгованості.  

Варто відзначити, що дієвість запро-
вадження штрафних санкцій як способу 
«боротьби» з ростом обсягу дебіторської 
заборгованості підтримують також й такі 
автори, як О. Нижник [2],  М. Білик, Є. Дубров-
ська, Н. Вахрушина.  Своєю чергою, А. Кар-
бовник пішов далі й обґрунтував доцільність 
нарахування відсотків за користування комер-
ційним кредитом, який для кредитора є дебі-
торською заборгованістю підприємства [5].

На нашу ж думку, дієвість даних методів 
є доволі перебільшеною. В умовах ринку 
покупця, а не ринку продавця, що однозначно 
характерно для нинішнього стану економіки 
України, використання виключно штрафних 
методів регулювання дебіторської заборгова-
ності призведе до втрати покупців, оскільки 
завжди знайдуться контрагенти, що готові 
надавати знижки. До того ж унаслідок занадто 
високого рівня «тінізації» економіки досить 
часто стягнути заборгованість із підприєм-
ства-дебітора просто неможливо.    

На противагу цим авторам ціла група 
дослідників впевнена, що більш дієвими є не 
«караючі», а «стимулюючі» заходи, одним з 
яких є надання знижок за дострокове повер-
нення коштів. Зокрема, такої думки дотри-
муються Т. Момот, Г. Бреславська, Л. Носач, 
Н. Новікова, Л. Черненко [4; 5].   

На нашу думку, стимулюючі методи – 
це  також не панацея. Внаслідок надання зни-
жок за дострокове повернення коштів можна 
частково компенсувати втрату коштів з обо-
роту, проте підприємство втрачає частину 
виручки, з одного боку, а з іншого – внаслідок 
власного браку обігових коштів досить мало 
підприємств пристане на пропозицію знижки 
за дострокове повернення коштів, оскільки 
розміри знижок не перевищують 5–10%, а 
кредитування власної діяльності обходиться 
не менш як у 40–50% річних.  

До складу третьої групи, на нашу думку, 
доцільно віднести роботи авторів, які пропо-
нують різноманітні методи рефінансування 

заборгованості. До складу цієї групи необхідно 
віднести роботи таких авторів, як: О. Агєєва, 
Т. Белялов, Д. Глінкіна, Д. Грабчак, В. Здре-
ник, А. Карбовник, Н. Курта, Ю. Скакальський, 
О. Скорба [5]. 

Із приводу цих методів можна вказати на 
нерозвиненість та неврегульованість ринку 
цінних паперів, що, своєю чергою, стримує 
ефективність використання даних механізмів 
мінімізації  обсягів дебіторської заборгова-
ності підприємства.  

Таким чином, ми умовно поділили всі 
методи на три групи. При цьому критерієм 
такого поділу виступив характер механізму 
впливу на обсяг заборгованості, по суті, 
методи «батога», «пряника» та проміжний 
метод – метод застосування новітніх фінан-
сових механізмів. 

По-іншому цю проблему розглядає 
Є. Дубровська, котра поділила все різнома-
ніття методів управління заборгованістю на 
три групи: 1. психологічні – нагадування по 
телефону, факсу, пошті, використання ЗМІ 
чи поширення інформації серед суміжних 
постачальників, що загрожує боржнику втра-
тою іміджу; 2. економічні – фінансові санк-
ції (штраф, пеня, неустойка), призупинення 
постачань; 3. юридичні – претензійна робота, 
досудове переписування.

Також у своєму дослідженні нею було виді-
лено ще дві великі групи: 1. методи та інстру-
менти стягнення дебіторської (а на нашу 
думку, це можна віднести й до кредитор-
ської) заборгованості в досудовому порядку; 
2. інструменти стягнення дебіторської забор-
гованості в судовому порядку  [5].

Ще однією ознакою, про яку, на жаль, ми не 
знайшли безпосередніх згадувань у фаховій 
літературі, є час виникнення заборгованості. 
Повинні бути механізми не тільки реакції на 
вже досягнені обсяги заборгованості, тобто 
«реактивні методи», а й такі, що передують 
загрозливій ситуації, тобто, якщо можна так їх 
назвати, «преактивні методи».

При цьому останні, на нашу думку, є чи 
не більш затребуваними.  Можна скільки 
завгодно створювати методи та інструменти, 
що стосуються поліпшення механізму інкаса-
ції заборгованості (передусім це стосується 
дебіторської заборгованості), інструменти 
рефінансування (як дебіторської, так і кре-
диторської заборгованості), використовувати 
різноманітні механізми судового стягнення 
(щодо дебіторської заборгованості) чи оскар-
ження боргу (що, напевно, більш характерно 
для кредиторської заборгованості), проте 
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більш дієвим буде недопущення виникнення 
критичних обсягів заборгованості. 

Своєю чергою, всі вищеперелічені методи – 
це «реактивні» методи, тоді як для поперед-
ження появи заборгованості потрібно впливати 
на рівень конкурентоздатності самої продукції, 
у тому числі на її унікальність, якість, новизну 
та ціну тощо.   

Таким чином, умовно кажучи, переважну 
більшість наявних методів управління дебі-
торською заборгованістю підприємства можна 
звести до основних п’яти груп (рис. 1). 

На відміну від управління дебіторською 
заборгованістю проблема оптимізації обсягів 
кредиторської заборгованості значно менше 
турбує фахівців, що знаходить своє відо-
браження й у кількості та якості публікацій із 
цього приводу. 

При цьому значну частину, якщо навіть не 
більшість авторів, що досліджують проблему 
управління кредиторською заборгованістю 
підприємства [6; 7], більше турбує питання 

введення  необхідного документообігу роз-
рахунків із кредиторами, ніж конкретні інстру-
менти мінімізації їх обсягів.   

Деякі автори, наприклад О. Дячук та 
В. Новодворська, інструментами управління 
кредиторською заборгованістю підприєм-
ства вважають обґрунтування доцільності 
отримання відстрочки оплати рахунків поста-
чальників та оптимального терміну такої від-
строчки, а також попередження формування 
простроченої кредиторської заборгованості 
за необхідності пролонгації кредиторської 
заборгованості [7]. 

Висновки з цього дослідження.  Таким 
чином, можна стверджувати, що різноманіття 
підходів і механізмів до регулювання обсягу 
дебіторської заборгованості значно пере-
вищує кількість відповідних інструментів і 
механізмів управління кредиторською забор-
гованістю, що не відповідає простій істині: 
кредиторська заборгованість кожного підпри-
ємства – це та ж дебіторська заборгованість 

Рис. 1. Класифікація методів та інструментів управління  
дебіторською заборгованістю підприємства 

Джерело: розроблено авторами
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за новизною використовуваних 
інструментів та порядку їх 
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їхніх контрагентів, без яких вони, до речі, не 
можуть успішно здійснювати свою діяльність. 

Оцінюючи різні підходи, механізми й інстру-
менти регулювання дебіторської заборгова-
ності, можна виділити щонайменше п’ять груп 
відповідних методів, проте жоден із них не 
може претендувати на роль «ідеального», й 
тільки їх комплексне використання може дати 
певний позитивний результат. При цьому дебі-
торська заборгованість – це деякою мірою 
своєрідний аналог захворювань у живому 
організмі, а тому краще такі проблеми попе-
реджувати, у тому числі й за рахунок підви-
щення рівня кредитоспроможності власного 
виробництва. 
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Даючи оцінку методам та інструментам 
управління кредиторською заборгованістю, 
необхідно відзначити значно меншу заці-
кавленість в їх популяризації і, як наслідок, 
використання переважно методів пролонгації 
чи обґрунтування доцільності отримання від-
строчки оплати рахунків постачальників. На 
нашу ж думку, зважаючи на дуалізм проблеми 
управління заборгованістю підприємства, різ-
номаніття використовуваних методів управ-
ління кредиторською заборгованістю має від-
повідати різноманіттю методів і інструментів 
управління дебіторською заборгованістю, що 
неодмінно має стати предметом подальших 
наших досліджень.  
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У статті представлено результати аналізу змісту цілей та завдань управління фінансовими ресурсами роз-
порядниками бюджетних коштів у сфері вищої освіти. Встановлено критерії та вимоги, яким мають відповіда-
ти цілі та завдання, й аргументовано, що вони не дотримані під час визначення стратегічних цілей розвитку 
вищої освіти в Україні та формування бюджетних запитів.

Ключові слова: розпорядники бюджетних коштів, стратегічні цілі, вища освіта, управління фінансовими 
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Тимченко Е.Н. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБОСНОВАННОСТЬ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

В статье представлены результаты исследования содержательной составляющей целей и задач управле-
ния финансовыми ресурсами распорядителями бюджетных средств в отрасли высшего образования. Уста-
новлены критерии, которым должны соответствовать цели и задачи, и аргументировано, что они не соблю-
дены при определении стратегических целей развития высшего образования в Украине и формировании 
бюджетных запросов.

Ключевые слова: распорядители бюджетных средств, стратегические цели, высшее образование, управ-
ление финансовыми ресурсами.

Tymchenko O.M. FINANCIAL RESOURCES OPERATION BY THE MANAGERS OF THE BUDGETARY FUNDS: 
COMFORMITY OF GOALS AND TASKS

The article reveals the content of the aims and tasks of the financial resources management by the operators of 
the budgetary funds in the higher education field. The author researches the criteria that should be taken into con-
sideration determining the aims and tasks in budgetary inquiries and proves that they have not been kept. It does 
not encourage effective budgetary funds management. The aims and tasks oh higher education development should 
be determined more accuracy.

Keywords: managers of budgetary funds, strategic aims, higher education, financial resources operation. 

Постановка проблеми. В умовах об’єктивно 
притаманної фінансовим ресурсам обмеже-
ності пошук шляхів удосконалення управління 
ними фактично ніколи не втрачає актуальності. 
Особливо це стосується фінансування освіти 
за рахунок бюджетних коштів. Згідно з Указом 
Президента «Про стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020»», реформа освіти не відно-
ситься до складу пріоритетних [1]. Реформу-
вання галузі здійснюється в умовах зменшення 
частки видатків бюджету на освіту у їх загаль-
ному обсязі. Отже, обмеженість бюджетних 
ресурсів у сфері освіти загалом і вищої освіти 
зокрема проявляється найбільш гостро, що 
потребує виважених підходів, ґрунтовного 
обміркування кожного управлінського рішення.

Як відомо, управління починається з поста-
новки цілей та завдань. Це відправна точка 
управлінської діяльності. Помилка на цьому 
етапі може мати негативні наслідки з погляду 
ефективності використання бюджетних 
коштів. Отже, питання обґрунтованості цілей 
та завдань управління фінансовими ресур-
сами розпорядниками бюджетних коштів у 
сфері освіти не може залишитися за межами 
кола інтересів науковців.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Увага науковців зосереджена на 
виявленні проблем та обґрунтуванні пер-
спектив розвитку державного фінансо-
вого забезпечення вищої освіти. Зокрема, 
дослідники А. Вербицька [2], І. Каленюк [3], 
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Т. Настич [4], Л. Олейнікова [5], Я. Петраков 
[6], І. Савченко [7], А. Сало [8], А. Соколовська 
[6], Є. Стадний [9], Г. Терещенко [5], О. Тка-
чук [10] наголошують на зміні моделі фінан-
сування із застосуванням найкращих євро-
пейських практик. Що ж стосується проблем 
управління фінансовими ресурсами розпо-
рядниками бюджетних коштів, то юридичні 
аспекти діяльності останніх висвітлюють 
науковці Н. Попадюха [11], Є. Романенко [12]. 
З погляду процесного підходу до управління, 
зокрема питання казначейського обслугову-
вання розпорядників бюджетних коштів, роз-
глядає практик Н. Віщур [13]. Окремі аспекти 
управління бюджетними коштами у сфері 
вищої освіти, зокрема планування видатків 
бюджету на оплату праці у закладах вищої 
освіти, досліджуються О. Шашкевичем [14]. 
Однак наукових напрацювань, присвячених 
аналізу обґрунтованості цілей та завдань 
управління фінансовими ресурсами розпо-
рядниками бюджетних коштів у сфері вищої 
освіти, ми не знайшли.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета статті – представити 
результати дослідження обґрунтованості 
цілей та завдань управління фінансовими 
ресурсами розпорядниками бюджетних 
коштів у сфері вищої освіти з погляду їх від-
повідності теоретичним засадам, вимогам 
нормативних документів та цілям розвитку 
вищої освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Що є метою управління фінансо-
вими ресурсами розпорядниками бюджетних 
коштів? В опрацьованих наукових працях та 
нормативних документах уряду ми не зна-
йшли відповіді на це питання. Зважаючи на 
предмет нашого дослідження, визначаючи 
мету управління, слід пам’ятати, що фінанси – 
не самоціль, а інструмент досягнення певних 
цілей і виконання поставлених завдань. Це 
означає, що цілі й завдання мають бути визна-
чені стосовно розвитку галузей освіти і науки, 
а ціллю управління фінансовими ресурсами 
розпорядниками бюджетних коштів має бути 
забезпечення досягнення цих цілей.

Як відомо з теорії управління, вихідними є 
цілі стратегічного характеру. Тобто спочатку 
визначається мета (у нашому разі бажана, 
умовно ідеальна модель, концепція розвитку 
вищої освіти), реалізація якої потребує часу, 
й у визначених часових межах ставляться 
завдання, які треба виконати, щоб досягти 
поставленої мети. Потім обґрунтовується 
обсяг фінансових ресурсів і здійснюється 

оперативне управління ними, спрямоване 
на реалізацію стратегічних цілей і тактичних 
завдань. Нагадаємо, що згідно з теоретич-
ними положеннями, мета або ціль означає 
стан в майбутньому, відмінний від теперіш-
нього, якого варто, бажано або необхідно 
досягнути. Звідси, невід’ємними ознаками 
цілі є часовий період, у рамках якого вона має 
бути досягнута, та вимірність, тобто показник 
або сукупність показників, що характеризу-
ватимуть стан у майбутньому. Крім того, слід 
взяти до уваги, що цілі діляться за пріори-
тетністю (основні та другорядні) та ієрархіч-
ністю (вищі, підпорядковані). Відносно цих 
теоретичних положень ми будемо оцінювати 
цілі розвитку вищої освіти України, для досяг-
нення яких потрібен певний обсяг фінансо-
вих ресурсів.

Якими ж є стратегічні цілі розвитку вищої 
освіти в Україні? Пошук відповіді на це 
питання привів нас до низки документів та 
інформаційних повідомлень, на яких варто 
зупинитися в контексті встановлення взаємо-
зв’язку між цілями та завданнями розви-
тку освіти й науки та необхідними обсягами 
фінансових ресурсів.

25 червня 2013 р. Указом Президента 
України було схвалено Національну страте-
гію розвитку освіті в Україні до 2021 р. [15]. 
Зважаючи на той факт, що на документі немає 
позначки про втрату чинності, його слід ува-
жати таким, що має юридичну силу. Разом із 
цим на офіційному сайті Міністерства освіті 
і науки України розміщений проект концеп-
ції розвитку освіти на період 2015–2025 рр. 
[16]. Однак оскільки він не був затвердже-
ний урядом, то його не можна вважати чин-
ним, отже, визначати обсяги фінансування, 
орієнтуючись на цілі і завдання, зазначені в 
проекті. На урядовому порталі та інших сай-
тах міститься чимало інформації про осно-
вні зміни, передбачені реформою освіти 
загалом і у сфері вищої освіти зокрема [17]. 
Ознайомлення з інформаційними джере-
лами дає підстави для висновку, що єдиного 
нормативного документу, який би визначав 
стратегію розвитку з чітко сформульованими 
цілями і завданнями, немає. Це ускладнює 
управління фінансовими ресурсами, осо-
бливо беручи до уваги той факт, що заходи 
з реформування відбуваються, і реалізація 
частини з них потребує додаткового ресурсу. 
Наведемо декілька прикладів.

15 квітня 2015 р. була прийнята Поста-
нова Кабінету Міністрів України № 244 «Про 
утворення Національного агентства із забез-
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печення якості вищої освіти» [18]. Згідно з 
п. 6 Статуту Національного агентства, його 
діяльність має здійснюватися на основі кошто-
рису, затвердженого МОН України. Проте 
згадане Національне агентство не запрацю-
вало. Отже, поставлене завдання не вико-
нане. Причина нам достеменно не відома, 
але ми припускаємо, що, серед іншого, це й 
відсутність фінансового ресурсу. Цей приклад 
свідчить про те, що перш ніж визначати цілі 
і завдання, необхідно проводити попередню 
оцінку наявних обсягів фінансових ресурсів 
та резервів їх нарощування. Отже, з одного 
боку, фінансові ресурси – це засіб досягнення 
цілей, з іншого – постановка цілей і завдань 
залежить від реальних фінансових можли-
востей їх досягнення.

Інший приклад. Метою реформування є 
підвищення якості освітніх послуг. У зв’язку 
із цим запроваджуються якісні показники 
результативності діяльності ЗВО. Ці показ-
ники вводяться у формулу, за якою визна-
чатиметься обсяг фінансування. Сама ідея 
ув’язати показники результативності з фінан-
совим забезпеченням не викликає запере-
чень, адже в такому взаємозв’язку чітко 
проявляється роль фінансів як інструменту 
стимулювання, заохочення працювати на 
результат. Але, по-перше, велике значення 
має правильне обґрунтування самих показ-
ників результативності, по-друге, чи можливі 
реалізація цієї ідеї та поліпшення якості освіти 
в межах наявних обсягів фінансових ресурсів 
і, по-трете, що необхідно змінити в оператив-
ному управлінні фінансовими ресурсами роз-
порядниками бюджетних коштів, щоб отри-
мати бажаний результат.

Зазначимо, що згідно із нормативними доку-
ментами, на етапі планування головний роз-
порядник (у нашому разі Міністерство освіти 
і науки України) здійснює розподіл граничного 
обсягу та індикативних прогнозних показників 
за бюджетними програмами з урахуванням 
пріоритетів державної політики, визначених 
програмними (стратегічними) документами 
економічного і соціального розвитку, та планів 
своєї діяльності на плановий та наступні за 
плановим два бюджетні періоди. Для цього у 
п. 2 форми 1 бюджетного запиту зазначається 
мета діяльності (місія) головного розпоряд-
ника, яка визначає основне його призначення 
і роль у реалізації державної політики у відпо-
відній галузі (сфері діяльності), а в п. 3 наво-
диться перелік стратегічних цілей головного 
розпорядника та зазначаються фактичні за 
попередній бюджетний період й очікувані в 

поточному, плановому та наступних за пла-
новим двох бюджетних періодах показники 
результату діяльності головного розпоряд-
ника. До визначення мети та завдань нор-
мативними документами висуваються певні 
вимоги. Зокрема, мета має формуватися з 
урахуванням таких критеріїв:

– чітке формулювання та лаконічне викла-
дення;

– спрямованість на досягнення певного 
результату;

– охоплення всіх галузей (сфер діяль-
ності) діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі мають відповідати таким 
критеріям:

– мати зв’язок з метою діяльності (місією) 
головного розпорядника;

– кількісно вимірюватися за допомогою 
показників результату діяльності головного 
розпорядника, при цьому показники резуль-
тату мають бути ідентифіковані до кожної цілі 
окремо.

Інструкцією обмежується кількість страте-
гічних цілей. Для кожної галузі (сфери діяль-
ності) головного розпорядника, як правило, 
вона не повинна перевищувати трьох.

Показники результату – це кількісні та якісні 
показники, за допомогою яких можна оцінити 
рівень досягнення головним розпорядником 
стратегічних цілей, Показники результату 
мають:

– характеризувати прогрес у досягненні 
стратегічних цілей у середньостроковому 
періоді;

– забезпечувати можливість відстеження 
досягнення стратегічних цілей у динаміці та 
порівняності показників результату за роками;

– перевірятися та підтверджуватися офі-
ційною державною статистичною, фінансовою 
та іншою звітністю, даними бухгалтерського, 
статистичного та внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку.

Під час визначення показників результату 
головними розпорядниками може викорис-
товуватися практичний досвід інших країн 
щодо визначення показників, які характеризу-
ють результати реалізації державної політики 
у відповідних галузях (сферах діяльності), 
що забезпечить можливість їх порівняння з 
показниками міжнародних рейтингів. Кількість 
показників результату за кожною стратегічною 
ціллю, як правило, не повинна перевищувати 
трьох [19]. Зауважимо, що вимоги до форму-
лювання цілей і показників їх виміру, перед-
бачені нормативними документами, загалом 
відповідають теоретичним засадам.
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Дослідимо, як реалізовані зазначені поло-
ження у розподілі коштів між бюджетними 
програмами та формуванні бюджетного 
запиту МОН України. Почнемо з вимоги ура-
хування пріоритетів. Якщо виходити з дина-
міки показників по кожній бюджетній програмі, 
передбачених на середньострокову пер-
спективу (до 2020 р. включно), то навряд чи 
можна стверджувати, що тій чи іншій програмі 
надано пріоритет. Тобто за обсягами фінансу-
вання відчутної переваги немає жодна з про-
грам. Проте зауважимо, що досить помітне 
збільшення бюджетних асигнувань спосте-
рігається за програмами «Надання освіти в 
загальноосвітніх школах соціальної реабіліта-
ції, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімна-
зіях-інтернатах із посиленою військово-фізич-
ною підготовкою та інших загальноосвітніх 
навчальних закладах державної форми влас-
ності» та «Виконання зобов’язань у рамковій 
програмі Європейського Союзу з наукових 
інновацій «Горизонт – 2020». Остання відпо-
відає стратегічній цілі – євроінтеграції. Щодо 
інших стратегічних цілей, визначених МОН, 
то навряд чи їх за змістом можна віднести до 
стратегічних. Наведемо весь перелік:

– реалізація права кожного громадянина 
України на одержання документів про освіту;

– інтелектуальний розвиток учнівської 
молоді, виявлення та підтримання найбільш 
обдарованої молоді України в різних галузях 
знань та реалізація в подальшому її творчого 
потенціалу;

– підтримка творчої учнівської молоді на 
міжнародній арені для визнання досягнень 
нашої країни, зміцнення її авторитету, розши-
рення міжнародних зав’язків;

– реалізація державної політики у сфері 
освіти шляхом здійснення державного нагляду 
(контролю) над діяльністю навчальних закла-
дів незалежно від їх підпорядкування і форм 
власності;

– безоплатне забезпечення підручниками 
учнів ЗОШ;

– реалізація державної політики у сфері 
освіти;

– реалізація права кожного громадянина 
на отримання вищої освіти;

– інтеграція в європейський і світовий нау-
ковий простір відповідно до стратегії розвитку 
держави;

– соціальний захист студентів та учнів-
ської молоді.

Критично оцінюючи зміст наведених цілей, 
зазначимо, що до стратегічних можна відне-
сти безоплатне надання підручників у загаль-

ноосвітніх школах, якщо виходити з того, що 
сьогодні безкоштовне забезпечення підручни-
ками реалізоване лише частково. Отже, від-
носно стану на теперішній час стовідсоткове 
забезпечення у майбутньому буде означати 
досягнення поставленої мети. Решта ж цілей 
або фактично вже досягнуті (наприклад, реа-
лізація прав громадян на отримання вищої 
освіти, документів про освіту, реалізація дер-
жавної політики у сфери освіти), або явля-
ють собою завдання поточного характеру, які 
мають виконуватися завжди (як то розвиток, 
підтримка, соціальний захист студентів та 
учнівської молоді).

Більш детально проаналізуємо зміст мети 
та завдань за програмою «Підготовка кадрів 
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики» (КПКВК – 2201160). Мета і завдання 
бюджетної програми визначено так (табл. 1).

Оцінюючи мету та завдання на відповід-
ність вимогам, зазначимо, що: 1) кількість 
цілей значно перевищує три; 2) за змістом 
зазначені цілі не мають стратегічного харак-
теру; 3) усі п’ять пунктів завдань повторюють 
відповідні пункти мети програми; 4) незро-
зумілими є перші три тези, що розкривають 
мету бюджетної програми. На думку фахівців 
Центру економічної стратегії, які проводили 
аналіз бюджетного запиту МОН у рамках про-
екту «Державні видатки в Україні: як досягти 
більшого, витрачаючи менше?» за підтримки 
проекту «Підтримка реформи управління дер-
жавними фінансами», що реалізується феде-
ральною компанією Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
за дорученням урядів Німеччини та Великої 
Британії, «мета та завдання сформульовані 
таким чином, що вони містять орієнтацію на 
процес та забезпечення його безперервності, 
а не досягнення суспільно корисного резуль-
тату», отже, вони мають бути сформульовані 
в інший спосіб [21]. Цій вимозі краще відпо-
відають сформульовані цілі і завдання, які 
містяться в іншому документі «Інформаційна 
довідка щодо фінансування Міністерства 
освіти і науки України в 2016–2020 рр.» [22]:

Мета програми:
Підготовка кадрів вищими навчальними 

закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забез-
печення діяльності їх баз. 

Завдання програми: 
1. Організація та забезпечення підготовки 

фахівців із вищою освітою за напрямами і 
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних 
рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». 
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2. Організація та забезпечення підготовки 
науково-педагогічних кадрів.

Відзначимо, що й у такому варіанті завдання 
програми орієнтовані на забезпечення процесу 
підготовки. Враховуючи, що фінанси є засо-
бом досягнення цілей, такій підхід до форму-
лювання завдань є прийнятним. У згаданому 
документі зазначається, що Програма перед-
бачає:

– утримання 189,3 тис. штатних одиниць;
– надання одноразової грошової допо-

моги під час працевлаштування випускників із 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування;

– надання щорічної допомоги для при-
дбання навчальної літератури особам із 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування;

– надання адресної допомоги із числа 
випускників, які навчалися за педагогічними 
та медичними спеціальностями.

Указані позиції відображають конкретні 
напрями використання ресурсів, і вони ув’язані 
з поставленою метою. Утримання штатних 
одиниць означає оплату праці професорсько-
викладацького та допоміжного складу, які й 
здійснюють підготовку фахівців. Решта три 
позиції спрямовані на забезпечення гаранто-
ваного державного соціального захисту учас-
ників навчального процесу, як це передбачено 
метою та завданнями, наведеними в табл. 1.

Декілька критичних зауважень також висло-
вимо стосовно показників результативності. 
Як було зазначено вище, згідно з Інструк-
цією, що регламентує складання бюджетного 
запиту, кожна ціль повинна мати по три показ-
ники результативності. Однак, згідно з розмі-
щеною на сайті МОН інформацією, показники 
результативності класифіковані не за цілями, 
а в інший спосіб, а саме показники: 1) затрат 
(19); 2) продукту (9); 3) ефективності (4) та 
4) якості (4). Питання виникають до показників 
ефективності, особливо в контексті вимоги, 
що вони мають характеризувати прогрес у 
досягненні стратегічних цілей у середньо-
строковому періоді. Зокрема, до показників 
ефективності відноситься показник серед-
ніх витрат на одного аспіранта/докторанта/
студента. Показники випуску аспірантів, док-
торантів та середніх витрат на їх підготовку 
представлено в табл. 2.

Спочатку зупинимося на сутнісних харак-
теристиках самого показника, чи дійсно він 
придатний для оцінювання ефективності. 
Виходячи з класичного трактування ефектив-
ності як співвідношення результату до витрат, 
логічним є твердження, що зростання даного 
показника має відображати зростання ефек-
тивності. Наведені дані свідчать, що показник 
середніх витрат зростає. Чи можемо ми робити 
висновок про зростання ефективності? На 
нашу думку, ні. Зростання показника можливе 

Таблиця 1
Мета та завдання бюджетної програми «Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»

Мета Завдання
Відповідно до Конституції України, громадяни 
мають право безоплатно здобувати вищу 
освіту в державних навчальних закладах на 
конкурсній основі.
Прийом до вищих навчальних закладів визна-
чається згідно з державним замовленням. 
Завдання державного бюджету
– забезпечення виконання державного 
замовлення з підготовки фахівців, аспірантів 
та докторантів; 

– забезпечення виконання державного 
замовлення з підготовки фахівців, аспірантів 
та докторантів; 

– забезпечення організації навчального про-
цесу ВНЗ III і ІV рівнів акредитації в умовах 
жорсткої фінансової політики та загального 
скорочення ресурсів;

– забезпечення організації навчального про-
цесу ВНЗ III і ІV рівнів акредитації в умовах 
жорсткої фінансової політики та загального 
скорочення ресурсів;

– утримання ВНЗ ІII–IV р. а.; – утримання ВНЗ ІII–IV р. а.;
– забезпечення гарантованого державного 
соціального захисту учасників навчального 
процесу; 

– забезпечення гарантованого державного 
соціального захисту учасників навчального 
процесу;

– забезпечення ефективності системи управ-
ління освітньою діяльністю.

– забезпечення ефективності системи управ-
ління освітньою діяльністю.

Джерело: побудовано автором за [21]
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або за рахунок збільшення чисельника, тобто 
результату, або за рахунок зменшення витрат. 
Наведені дані свідчать, що за зменшення 
результату показник середніх витрат збіль-
шується. Отже, витрати ростуть швидше. 
Однак це зовсім не означає, що ефективність 
знижується. Ця менша кількість аспірантів та 
докторантів може бути значно якісніше підго-
товлена. Звідси виникає питання: чи резонно 
показники розвитку оцінювати за динамікою 
випуску студентів, аспірантів, докторантів? 
Адже навіть у разі зростаючої динаміки вона 
не може бути безмежною, оскільки потреба в 
кадрах обмежується низкою чинників. Окрім 
того, випустити більше не означає забез-
печити якісний продукт. У цьому зв’язку слід 
дослідити показники якості. Згідно з інформа-
цією МОН, показниками якості є питома вага 
працевлаштованих випускників денної форми 
навчання у загальному обсязі випускників 
денної форми навчання та питома вага аспі-
рантів та докторантів, які успішно завершили 
навчання та захистили дисертації, у загаль-
ному обсязі випуску. Щодо першого показника 
зауважень немає, тим більше що за планом на 
2018 р. він передбачений у розмірі 100%. Дру-
гий із зазначених показників запланований на 
рівні 38% за рахунок загального фонду і 21% – 
за рахунок спеціального фонду. Виходить, що 

зі ста осіб, на яких держава витратила кошти, 
лише за 38 захищених буде досягатися якість. 
Можливо, це дійсно характеризує якість, але 
точно не ефективність. На нашу думку, слід 
розробити ідею принаймні часткового відшко-
дування коштів особами, що не захистили 
дисертації і перейшли працювати в іншу ніж 
освітня чи наукова галузь діяльності.

Висновки з цього дослідження. Цілі роз-
витку галузі, визначені Міністерством освіти і 
науки загалом та за кожною бюджетною про-
грамою, здебільшого не мають стратегічного 
змісту. Вони відображають поточні завдання, 
виконання яких спрямоване на підтримку 
діяльності галузі. Це підтверджується обся-
гами фінансування, передбаченими бюджет-
ними програмами на 2018–2020 рр. Визна-
чені цілі за своїми ознаками не відповідають 
теоретичним засадам та вимогам інструкції з 
формування бюджетних запитів розпорядни-
ками бюджетних коштів. Для більшості з них 
не передбачені показники виміру, за якими 
буде оцінюватися досягнення цілей. Пра-
вильне визначення стратегічних цілей розви-
тку вищої освіти та тактичних заходів, спря-
мованих на їх досягнення, є першочерговим 
завданням. Тільки тоді можна обґрунтувати 
потребу у фінансових ресурсах і визначити 
шляхи її задоволення.

Таблиця 2
Випуск аспірантів, докторантів та витрати на їх підготовку

№
п/п Показники 2016 факт 2017 

затверджено
2018
план

2019
план

2020
план

1
Випуск аспірантів, які 
навчаються з відривом  
від виробництва, ос.

2812,0 2393,0 2687,0 1422,0 1566,0 

2 Випуск докторантів, ос. 305,0 308,0 355,0 342,0 319,0 

3 Середні витрати на  
1 аспіранта, тис. грн 40,1 36,7 42,4 46,5 49,5 

4 Середні витрати на  
1 докторанта, тис. грн 97,1 92,5 139,9 156,4 166,0 

Джерело: побудовано автором за [22]
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ины мероприятий медико-физической реабилитации. Освещено особое отношение к физической и реабили-
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Tkachuk I.Ya., Ibragimova L.S., Ibragomov E.Yu. THE СURRENT STATE OF FINANCING OF PHYSICAL AND 
MEDICAL REHABILITATION IN UKRAINE 

The article substantiates the necessity of financing of the medical and physical rehabilitation from the State Bud-
get of Ukraine; the special attitude towards physical and rehabilitation medicine in Europe is highlighted; the main 
goals of the creation of the White Paper on Physical and Rehabilitation Medicine (1989) were considered; separate 
funding items of Rehabilitation from the State Budget in Ukraine were analyzed; it was stressed that it is nonsys-
tematical.

Keywords: State budget, rehabilitation, physical rehabilitation, White book on physical and rehabilitation medicine.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні здоров’я населення України 
є не тільки проблемою соціально-економіч-
ного та медичного характеру, а й чинником, що 
впливає на стійкість економіки до внутрішніх та 
зовнішніх загроз, визначає сталість її розвитку. 
Тому, зважаючи на погіршення його загального 
стану, а також на військовий конфлікт на Сході 
України, який суттєво впливає на стан здоров’я 

та якість життя в країні, важливо досліджувати 
фізичну та медичну реабілітацію як інструмент 
підвищення рівня здоров’я людини та її повер-
нення до належного рівня життя. Чільне місце 
у цьому процесі займає фінансування заходів, 
пов’язаних із фізичною та медичною реабіліта-
цією, передусім державного.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. До досліджень проблем реабілітації, 
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у тому числі фізичної та медичної, та шля-
хів їх вирішення зверталося чимало вітчиз-
няних науковців, серед яких особливу вагу 
мають праці таких учених, як А. Магльований, 
Г. Магльована, В. Мухін, Т. Одинець, М. Лозюк, 
С. Волкова, П. Новікова та ін. Водночас існує 
чимало досліджень, присвячених проблемам 
розподілу та використання бюджетних коштів. 
Так, їх аналіз знаходимо у працях В. Бази-
левича, С. Боринця, О. Василика, В. Геєця, 
В. Кравченка, М. Крупки, В. Малиновського, 
С. Москвіна, С. Обушного, В. Опаріна, К. Пав-
люк, Ю. Пасічника, О. Позняк, В. Примуша, 
І. Чугунова, А. Чухна та ін. Проте зазвичай ука-
зані дослідження не знаходять «точки пере-
тину» і здійснюються у різних площинах. Така 
ситуація відображається на перебігу фізичної 
реабілітації осіб, що її потребують, що, своєю 
чергою, впливає на подальший фізичний стан 
цих осіб, їхню здатність жити повноцінно. Тому 
спроба авторів висвітлити окремі аспекти дер-
жавного фінансування фізичної реабілітації в 
Україні є дуже актуальною і може слугувати 
основою для подальших наукових пошуків.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – висвітлити сучасний 
стан державного фінансування фізичної та 
медичної реабілітації в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз фінансових аспектів будь-
якого явища передбачає чітке розуміння 
його сутності. Проте в науковій літературі 
досі немає єдиного підходу до визначення 
як поняття «реабілітація» загалом, так і 
поняття «фізична реабілітація». Наприклад, 
В.Г. Берко зазначає, що «фізична реабіліта-
ція є одним із видів реабілітації, що об’єднує у 
своєму арсеналі різноманітні фізичні методи 
впливу на організм» [2], визначаючи місце 
фізичної реабілітації в загальній систем реа-
білітації, а Г.П. Магльована визначає фізичну 
реабілітацію як «застосування з лікувальною 
і профілактичною метою фізичних вправ і 
природніх факторів у комплексному процесі 
відновлення здоров’я, фізичного стану та 
працездатності хворих і інвалідів» [4, с. 29], 
тим самим виділяючи особливості фізичної 
реабілітації порівняно з іншими видами реа-
білітації. Водночас ст. 1 Закону України «Про 
фізичну культуру та спорт» визначено, що 
фізкультурно-спортивна реабілітація (адже 
визначення фізичної реабілітації в Законі не 
подано) – система заходів, розроблених із 
застосуванням фізичних вправ для віднов-
лення здоров'я особи та спрямованих на від-
новлення і компенсацію за допомогою занять 

фізичною культурою і спортом функціональ-
них можливостей її організму для поліпшення 
фізичного і психологічного стану [5, ст. 1]. 

Відповідно до цього ж Закону, центральні 
органи виконавчої влади, що забезпечу-
ють формування та реалізують державну 
політику у сфері соціального захисту насе-
лення, сприяють розвитку фізичної культури 
і спорту в підпорядкованих йому навчальних 
закладах та стаціонарних установах соціаль-
ного обслуговування, створюють умови для 
занять фізичною культурою і спортом, у тому 
числі для інвалідів, та їхній фізкультурно-
спортивної реабілітації відповідно до законо-
давства [5, ст. 6].

Така практика є нормальною та загально-
прийнятою для європейських держав, пред-
ставники органів виконавчої влади яких «від-
чувають» відповідальність за належний стан 
фізичної та медичної реабілітації власних гро-
мадян. Так, ще в 1989 р. у Європі була ство-
рена так звана Біла книга з фізичної та реабілі-
таційної медицини (The White Book of Physical 
and Rehabilitation Medicine) [1], яка розро-
блялася чотирма авторитетними в питаннях 
фізичної та реабілітаційної медицини органі-
заціями, а саме Європейською академією з 
реабілітаційної медицини (European Academy 
of Rehabilitation Medicine), Європейським 
Союзом медичних фахівців (Секція фізичної 
та реабілітаційної медицини, European Union 
of Medical Specialists – PRM Section), Євро-
пейським товариством фізичної та реабіліта-
ційної медицини (European Society of PRM – 
ESPRM), Європейським коледжем фізичної 
та реабілітаційної медицини, що працює в 
Європейському союзі медичних спеціалістів 
(European College of PRM-ECPRM) [1]. 

Створення Білої книги переслідувало 
кілька основних цілей, а саме: створити єдину 
систему інформування осіб, що приймають 
ключові рішення на європейському та наці-
ональному рівнях; запропонувати навчаль-
ний матеріал для лікарів, фахівців фізичної 
та реабілітаційної медицини та учасників її 
процесу, громадськості тощо [1]. Відзначимо, 
що з часу створення Біла книга змінюється 
відповідно до вимог часу і сьогодні вже діє її 
третя редакція. 

Біла книга є своєрідним документом, що 
визначає необхідність реалізації фізичної та 
медичної реалізації й у тому числі доводить її 
важливість до державних органів влади. Від-
повідно, в європейських країнах щороку виді-
ляється значна сума коштів із бюджетів різних 
рівнів на її фінансування.
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Таблиця 1
Видатки ДБУ на реабілітацію в Україні в 2015–2018 рр.

Стаття 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2016-2018, 
тис. грн.

2016- 
2018, %

1 2 3 4 5 6
Медичне лікування, реабіліта-
ція та санаторне забезпечення 
особового складу ЗСУ, ветера-
нів військової служби та членів 
їхніх сімей, ветеранів війни

1 416 726,0 1 732 075,2 2 163 680,7 746 954,7 52,72

Надання освіти у загально-
освітніх школах соціальної 
реабілітації, загальноосвіт-
ніх ліцеях-інтернатах, гімна-
зіях-інтернатах із посиленою 
військово-фізичною підготов-
кою та інших загальноосвітніх 
навчальних закладах держав-
ної форми власності

103 569,4 137 438,3 178 622,9 75053,5 72,47

Підготовка робітничих кадрів у 
професійно-технічних навчаль-
них закладах соціальної реабі-
літації та адаптації, методичне 
забезпечення закладів профе-
сійно-технічної освіти

129 497,1 187 577,1 204 883,8 75 386,70 58,21

Заходи з реабілітації хворих на 
дитячий церебральний параліч 11 154,0 16 154,0 14 154,0 3000,0 26,9

Спеціалізована протезно-орто-
педична та медично-реабілі-
таційна допомога інвалідам 
у клініці Науково-дослідного 
інституту протезування, про-
тезобудування та відновлення 
працездатності

14 049,9 19 700,8 23 384,3 9334,4 66,44

Заходи з психологічної реабілі-
тації, соціальної та професійної 
адаптації, забезпечення сана-
торно-курортним лікуванням із 
застосуванням сучасних техно-
логій постраждалих учасників 
Революції гідності та учасників 
антитерористичної операції

105 798,6 109 021,8 3223,2 3,05

Заходи з психологічної реа-
білітації, соціальної та про-
фесійної адаптації учасників 
антитерористичної операції та 
забезпечення постраждалих 
учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним 
лікуванням

107 623,8 - -

Заходи із соціальної, трудо-
вої та професійної реабілітації 
інвалідів

1 041 979,1 1 149 944,1 1 333 361,3 291 382,20 27,96

у тому числі на фінансування 
створення об’єктів Західного 
реабілітаційно-спортивного 
центру  та створення Всеукра-
їнського реабілітаційно-віднов-
лювального спортивного цен-
тру НКСІУ*

15 000,0 30 000,0 30 000,0 15 000,0 200,0
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В Україні фінансування реабілітації з дер-
жавного бюджету здійснюється також. Інфор-
мація про видатки ДБУ на різного роду реабі-
літаційні заходи відображено в табл. 1.

З табл. 1 видно, що номінально обсяги 
фінансування, що спрямовувалися на заходи 
з реабілітації, зросли на 1 465 287,8 тис. грн., 
або на 48,26%. Проте не спостерігалося одна-
кового зростання за всіма статтями видатків. 
Так, суттєво зросли такі статті видатків ДБУ, 
як: «Медичне лікування, реабілітація та сана-
торне забезпечення особового складу ЗСУ, 
ветеранів військової служби та членів їх сім’ї, 
ветеранів війни» (52,72%); «Надання освіти у 
загальноосвітніх школах соціальної реабіліта-
ції, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімна-
зіях-інтернатах із посиленою військово-фізич-
ною підготовкою та інших загальноосвітніх 
навчальних закладах державної форми влас-
ності» (72,47%); «Підготовка робітничих кадрів 
у професійно-технічних навчальних закладах 
соціальної реабілітації та адаптації, мето-
дичне забезпечення закладів професійно-
технічної освіти» (58,21%); «Спеціалізована 
протезно-ортопедична та медично-реабіліта-
ційна допомога інвалідам у клініці Науково-
дослідного інституту протезування, протезо-
будування та відновлення працездатності» 
(66,44%); «Фінансування створення об’єктів 
Західного реабілітаційно-спортивного цен-
тру та створення Всеукраїнського реабіліта-
ційно-відновлювального спортивного центру 
НКСІУ» (200%); «Розвиток спорту серед осіб 
з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна 

реабілітація» (107,10%). Водночас зростання 
видатків на такі статті, як «Заходи з реабіліта-
ції хворих на дитячий церебральний параліч» 
(26,9%); «Заходи з психологічної реабілітації, 
соціальної та професійної адаптації, забез-
печення санаторно-курортним лікуванням із 
застосуванням сучасних технологій постраж-
далих учасників Революції гідності та учас-
ників антитерористичної операції» (3,05%); 
«Заходи із соціальної, трудової та профе-
сійної реабілітації інвалідів» (27,96%) були 
незначними. 

Відзначимо, що впродовж досліджуваного 
періоду окремі видатки характеризувалися 
несистемністю. Так, «Заходи з психологічної 
реабілітації, соціальної та професійної адап-
тації, забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням із застосуванням сучасних техно-
логій постраждалих учасників Революції гід-
ності та учасників антитерористичної опера-
ції» фінансувалися у 2016 р. та 2018 р., тоді 
як у 2017 р. зі статті видатків було вилучено 
спрямованість цих коштів на реабілітацію 
постраждалих учасників Революції гідності та 
учасників антитерористичної операції.

Позитивним моментом є виділення коштів 
ДБУ на будівництво лікувально-реабіліта-
ційного корпусу ДУ «Національний інсти-
тут серцево-судинної хірургії ім. Амосова 
НАМНУ», що розпочалося у 2017 р. (за період 
2017–2018 рр. повинно бути виділено дещо 
більше 33 млн. грн.), а також на підтримку 
Національного науково-практичного цен-
тру нейротравми і нейрореабілітації у складі 

1 2 3 4 5 6
Розвиток спорту серед осіб з 
інвалідністю та їхня фізкуль-
турно-спортивна реабілітація

213 237,2 319 556,1 441 622,3 228 385,10 107,10

Будівництво лікувально-реабі-
літаційного корпусу ДУ «Наці-
ональний інститут серцево-
судинної хірургії ім. Амосова 
НАМНУ»

7 009,0 26 000,0 26 000,00 -

Національний науково-практич-
ний центр нейротравми і нейро-
реабілітації у складі державної 
установи «Інститут нейрохірур-
гії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМН України» 

6 568,0 6 568,00 -

Реабілітація дітей-інвалідів 675,0 675,0 675,0 0 0
Всього: 3 036 011,3 3 677 078,4 4 501 299,1 1 465 287,8 48,26

*Фінансування створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ 
почалося тільки з 2017 р. 

Джерело: створено авторами за матеріалами [6–8]

Закінчення табл. 1
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державної установи «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» 
(у 2018 р. – 6,57 млн. грн.). 

Зважаючи на все сказане вище, проана-
лізуємо загальні видатки, що здійснюються 
з ДБУ на реабілітацію в Україні в період 
2016–2018 рр. (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1, загальна сума коштів, 
що виділяється з ДБУ на реабілітацію в Укра-
їні (у тому числі спрямованих на підтримку 
наукових та реабілітаційних закладів та комп-
лексів), є доволі значною. При цьому слід від-
значити, що тренд до зростання такого роду 
фінансування зберігається навіть за коригу-
вання на інфляцію.

Висновки з цього дослідження. Фінансу-
вання заходів із фізичної та медичної реабілі-
тації є важливим елементом підтримки осіб, 
що потребують допомоги в післяопераційний 
період у зв’язку з травмами різного роду тощо, 
адже від її якості залежить їх повернення до 
повноцінного життя. 

В Україні відповідальність за формування 
та реалізацію державної політики у сфері 
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соціального захисту населення несуть цен-
тральні органи виконавчої влади. Вони ж 
сприяють розвитку фізичної культури і спорту 
в підпорядкованих йому навчальних закла-
дах та стаціонарних установах соціального 
обслуговування, створюють умови для занять 
фізичною культурою і спортом, у тому числі 
для інвалідів, та їх фізкультурно-спортивної 
реабілітації, що відповідає практиці європей-
ських держав. 

В Україні на фінансування заходів із реа-
білітації різного роду спрямовується зна-
чна сума коштів, і у зв’язку з підвищенням 
потреби в ній ця сума в період 2016–2018 рр. 
зростає майже вдвічі. Проте зміна видатків на 
реабілітацію у цьому періоді не є однорідною 
в розрізі різних статей, що, з одного боку, є 
результатом здійснення бюджетної політики 
в умовах обмеженості ресурсів, а з іншого – 
свідченням відсутності її системності. Отже, 
важливо розробити чітку політику підтримки 
реабілітації в Україні, адже від ефективності 
її реалізації значно залежить повернення 
людини до нормального життя. 

Рис. 1. Загальна сума коштів, що виділяється з ДБУ  
на заходи з реабілітації в Україні у період 2016–2018 рр., млн. грн.

Джерело: побудовано авторами за [6–8; 3]
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Статтю присвячено актуальним питанням розвитку фінансового партнерства держави і бізнесу. З’ясовано, 
що у світовій практиці державно-приватне партнерство є перспективною формою організації інвестиційного 
процесу і забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Проаналізовано особливості реалізації 
фінансових проектів в економічній інфраструктурі за участі державних органів влади і підприємницького сек-
тору на прикладі чотирьох країн: Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини. Обґрун-
товано доцільність поглиблення такої співпраці задля розвитку економіки країни і підвищення якості життя 
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ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Статья посвящена актуальным вопросам развития финансового партнерства государства и бизнеса. 
Установлено, что в мировой практике государственно-частное партнерство является перспективной формой 
организации инвестиционного процесса и обеспечения социально-экономического развития общества. Про-
анализированы особенности реализации финансовых проектов в экономической инфраструктуре с участием 
государственных органов власти и предпринимательского сектора на примере четырех стран: Великобрита-
нии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии. Обоснована целесообразность углубления такого 
сотрудничества для развития экономики страны и повышения качества жизни населения.
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The article is devoted to actual issues of development of financial partnership of the state and business. It is 
revealed that in the world practice public-private partnership is a promising form of organization of the investment 
process and ensuring socio-economic development of society. The peculiarities of realization of financial projects in 
the economic infrastructure with participation of state authorities and business sector are analyzed in the example of 
four countries – Great Britain, the United States of America, France, Germany. The expediency of deepening such 
cooperation for the development of the country's economy and improving the quality of life of the population has 
been substantiated.

Keywords: public-private partnership, financial projects, economic infrastructure, financial resources, economi-
cally developed countries.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Невід’ємною умовою ефективного 
функціонування конкурентної ринкової еконо-
міки є конструктивна фінансова взаємодія дер-
жавної влади та бізнес-структур. Характер цієї 
взаємодії, методи і конкретні форми можуть 

суттєво відрізнятися залежно від національних 
особливостей різних країн. При цьому всі дер-
жави повинні забезпечувати виконання соці-
альних функцій, пов’язаних із національними 
інтересами, а бізнес залишається джерелом і 
чинником збільшення суспільного багатства.
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Ефективна взаємодія держави і бізнесу 
здійснюється передусім в економічній інф-
раструктурі, де історично склалися потреби 
й можливості такої співпраці для реалізації 
великомасштабних соціально-економічних 
проектів. Тому необхідно досліджувати най-
кращий світовий досвід стосовно розвитку 
державно-приватного партнерства, форму-
вання ефективних процедур реалізації фінан-
сових проектів, що дасть змогу належно роз-
робляти і реалізовувати перспективні стратегії 
економічного зростання у малодосвідчених 
країнах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у розвиток теорії і прак-
тики партнерської взаємодії держави і бізнесу 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: 
Г. Гафурова [5], Ю. Іванова [3], Г. Калікова [1], 
Т. Коніщева [4], Н. Ліба [6], А. Рахмідінова [1] та 
ін. Згадані науковці здійснювали дослідження 
стосовно термінології, виявлення суттєвих 
ознак і законодавчого визначення поняття 
«державно-приватне партнерство», пошуку 
ефективних моделей, форм та механізмів 
продуктивної співпраці державних управлін-
ських структур та бізнесу.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
численні дослідження, недостатньо висвіт-
леними залишаються питання передового 
зарубіжного досвіду реалізації фінансових 
проектів державно-приватного партнерства. 
Зокрема, необхідними є систематизація і уза-
гальнення сучасних підходів до організації 
фінансових відносин держави й бізнесу уря-
дами різних країн, що сприятиме розвитку сві-
тової економічної інфраструктури.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити зарубіж-
ний досвід формування і розвитку партнер-
ських відносин держави і приватного сектору, 
визначити проблеми і перспективи реалізації 
їхніх спільних фінансових проектів в еконо-
мічній інфраструктурі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У світовій практиці механізми дер-
жавного та приватного партнерства викорис-
товуються для залучення приватних компаній 
із метою довгострокового фінансування та 
управління об’єктами інфраструктури та галу-
зями економіки. Вибір напряму реалізації 
проектів залежить від рівня соціально-еконо-
мічного розвитку та пріоритетності завдань 
певної країни або регіону.

Фінансова співпраця держави і бізнесу 
поширена у більше ніж 50 країнах світу. Кра-

їни, які використовують державно-приватне 
партнерство, можна розділити на три групи:

– до першої групи входять країни, що ство-
рили політичне і правове середовище, необ-
хідне для реалізації проектів, але поки що 
не мають стійкої та впорядкованої практики 
ведення проектів (наприклад, Китай, Росія, 
Угорщина та ін.); 

– другу групу об’єднують країни, які ство-
рили, крім сприятливого політичного і пра-
вового середовища, систему головного 
управління проектами державно-приватного 
партнерства, мають досвід у розробленні, 
затвердженні та впровадженні проектів (до 
них належать Японія, Німеччина, Іспанія, Іта-
лія, Португалія, Франція та ін.); 

– третя група складається з країн, що 
мають успішний результат від здійснюваних 
проектів, широкий доступ до фінансування 
проектів і висококваліфікованих фахівців 
у сфері державно-приватного партнерства 
(наприклад, Великобританія, Австралія) [1].

Основною причиною партнерських відно-
син держави і бізнесу є вирішення проблем у 
соціальній та економічній сферах, зумовлених 
нестачею бюджетних коштів. Так, відомості про 
кількість проектів державно-приватного парт-
нерства та обсяг здійснених у них інвестицій за 
даними Світового банку відображено на рис. 1.

У зарубіжних країнах фінансові проекти 
державно-приватного партнерства реалі-
зуються в різноманітних сферах. У високо-
розвинених країнах найбільшу питому вагу 
займають соціально орієнтовані проекти. А в 
країнах із низьким рівнем соціального захисту, 
нерозвиненою інфраструктурою особлива 
увага приділяється проектам у сфері дорож-
нього господарства, електроенергетики тощо. 

Водночас упродовж останніх років навіть 
у розвинутих країнах домінують інфраструк-
турні проекти. Основними сферами, в яких 
найбільше впроваджуються проекти, є:

– транспортна інфраструктура, включаючи 
будівництво, обслуговування та експлуатацію 
автодоріг, аеропортів, залізниць;

– сфера житлово-комунального господар-
ства (водовідведення, вивіз сміття, організа-
ція комунального обслуговування і ремонту 
житлового фонду);

– екологічні об’єкти (водоочисні споруди, 
видобуток і переробка корисних копалин);

– будівництво й обслуговування об’єктів 
нерухомості, у тому числі житлового фонду, 
об’єктів соціальної інфраструктури;

– організація суспільних послуг у частині 
охорони громадського порядку;
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– зв’язок, включаючи створення телекому-
нікаційної інфраструктури і надання послуг 
споживачам;

– освіта, зокрема будівництво та обслу-
говування шкіл, облаштування необхідними 
комунікаціями;

– охорона здоров’я – участь у реалізації 
заходів у сфері охорони здоров’я, впрова-

дження нових технологій у цій галузі, розро-
блення медичної продукції.

Загалом світова практика свідчить про 
чотири основні напрями реалізації фінансо-
вих проектів державно-приватного партнер-
ства: енергетика, телекомунікації, транспорт, 
водопостачання та водовідведення, частка 
реалізації яких наведена на рис. 2.

Рис. 1. Динаміка обсягу інвестицій та кількості проектів  
державно-приватного партнерства у світі
Джерело: побудовано авторами на основі [2]

Рис. 2. Частка реалізованих фінансових проектів  
державно-приватного партнерства у секторах економіки зарубіжних країн

Джерело: побудовано авторами на основі [2]
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У світовій практиці фінансове партнерство 
держави і підприємницьких структур є пер-
спективним та продуктивним напрямом реа-
лізації державних функцій. Поряд із тим його 
ефективність залежить від поставлених цілей 
учасниками партнерства, точності прогно-
зування соціально-економічних результатів, 
створення законодавчих, інституціональних, 
фінансових передумов такої співпраці.

Світовими лідерами у сфері державно-
приватного партнерства визнані Великобри-
танія, Сполучені Штати Америки, Франція і 
Німеччина. 

У Великобританії концепція державно-при-
ватного партнерства реалізується на прак-
тиці переважно у формі «Приватної фінансо-
вої ініціативи» (далі – ПФІ). Вона виникла в 
результаті багатолітнього пошуку британським 
урядом шляхів поліпшення якості надання 
державних послуг за зниження бюджетних 
видатків країни на ці цілі. Частково фінансова 
ініціатива була запроваджена урядом Вели-
кобританії в 1992 р. Суть такого партнерства 
полягала в залученні приватних інвестицій для 
будівництва великих державних об’єктів, тобто 
коли фактично приватний бізнес самостійно 
здійснював будівництво державних об’єктів 
за рахунок власних коштів. Державні органи 
проводили розрахунки з підприємницькими 
структурами тільки після завершення будівни-
цтва об’єктів інфраструктури і повного їх осна-
щення. Дохід підрядників становив 10–14% 
від витраченої суми. У їхні обов’язки входило 
також підтримання побудованих споруд у 
робочому стані протягом усього часу їх екс-
плуатації (близько 25 років) [3, с. 198]. Таким 
чином, держава мала змогу забезпечувати 
будівництво великої кількості об’єктів (лікарні, 
школи, тюрми та ін.), не збільшуючи податки. 

В умовах кризи Великобританія змінила 
вимоги до проектів, упроваджених у межах 
даної програми. Практика засвідчила, що 
деякі особливості ПФІ призводять до нее-
фективних рішень, пов’язаних із повільним 
і довгим процесом фінансування, недостат-
ньою гнучкістю вкладених контрактів, а також 
отриманням додаткових прибутків приват-
ними партнерами через недостатню прозо-
рість розрахунків під час формування про-
ектів. Окрім того, спостерігалася тенденція 
до збільшення середньої ціни контракту. Як 
наслідок, безліч проектів заморожено, а дер-
жава змушена була виділити бюджетні кошти 
на підтримку компаній, які беруть участь у 
фінансуванні проектів державно-приватного 
партнерства.

Після дослідження перспектив і проблем 
реалізації проектів, довготривалих та суттєвих 
доопрацювань на законодавчому рівні уря-
дом Великобританії модернізовано програму 
ПФІ, зокрема формалізовано процедури укла-
дення й оцінки контрактів. Особлива увага 
сьогодні приділяється питанням економічної 
доцільності проекту, вигодам і ризикам від 
його реалізації. Так, упродовж 2010–2016 рр. 
Великобританія уклала 34 фінансові проекти 
на суму 195 млрд. євро, що становить 36% від 
загального обсягу проектів державно-приват-
ного партнерства в Європі [4, с. 50].

Таким чином, досвід Великобританії щодо 
реалізації фінансових проектів за участі дер-
жави і бізнесу свідчить про успішні приклади 
такої діяльності, зокрема створено інтегро-
вану систему перероблення відходів на ост-
рові Уайт, збудовано дім для літніх людей у 
графстві Суррей. Проте впродовж останніх 
років критика програми підтримки приватної 
ініціативи пов’язана з високою вартістю таких 
проектів для держави.

У Сполучених Штатах Америки фінансове 
партнерство органів влади і підприємниць-
кого сектору діє близько 200 років. На терито-
рії країни успішно діють тисячі прикладів такої 
співпраці між федеральними, муніципаль-
ними органами влади та діловим співтовари-
ством. Національна рада з питань державно-
приватного партнерства виконує функції 
розроблення загальної стратегії та коорди-
нації у цій сфері [3, с. 198]. Найбільш поши-
реними сферами застосовування фінансо-
вої співпраці є модернізація інфраструктури, 
розвиток транспортної системи, економічне 
використання водних ресурсів, утилізація 
побутових відходів тощо. Таке партнерство 
дає змогу місцевій владі економити від 20% 
до 50% бюджетних коштів.

Одним із лідерів стосовно реалізації фінан-
сових проектів державно-приватного парт-
нерства є Франція, яка має значний досвід 
залучення коштів приватних інвесторів у 
регіональну і муніципальну інфраструктури. 
Особливість французької моделі розвитку 
державно-приватного партнерства полягає у 
тому, що держава створює так звані спільноти 
змішаної економіки – спільні підприємства 
(SEM). Умовою функціонування таких підпри-
ємств є частка держави чи органів місцевого 
самоврядування у статутному капіталі на 
рівні від 50% до 85%.

Разом із тим Франція активно використо-
вує в практиці державно-приватного парт-
нерства концесії, які суттєво відрізняються 
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від англо-американської моделі. Зокрема, 
французьким законодавством заборонена 
приватизація концесіонером переданої йому 
в концесію муніципальної чи державної влас-
ності, а також передбачається комплексний 
характер концесії, коли концесіонеру одно-
часно доручаються й розроблення концесії, й 
реалізація заходів, необхідних для створення 
чи модернізації інфраструктурних об’єктів та 
їх експлуатації [5, с. 67].

У цій країні використовуються декілька 
типів контрактів:

– партнерські контракти;
– довгостроковий договір оренди з адміні-

страцією чи лікарнями;
– дозвіл на тимчасове використання дер-

жавної власності;
– дозвіл на тимчасове використання дер-

жавної власності з правом викупу до закін-
чення терміну контракту.

Основними завданнями укладення контр-
актів між державою і бізнесом є розвиток при-
ватної ініціативи та системи позабюджетного 
фінансування, отримання доступу до нового 
обладнання або надання послуг для спри-
яння державним службам у виконанні їхніх 
функцій. Найбільше фінансових проектів реа-
лізовано у сфері охорони здоров’я.

Наймасштабніший свій проект Франція 
реалізувала разом із Великобританією у про-
цесі будівництва євротунелю під Ла-Маншем. 
Проте питання ефективності цього проекту 
обговорювалися протягом довгого періоду 
часу, адже затрати на фінансування проекту 
перевищили прогнозні показники на 140%, 
тоді як доходи становили менше половини 
очікуваних. Унаслідок цього декілька органі-
зацій збанкрутувало. Причина такого переви-
щення витрат була пов’язана з переглядом 
міжурядовою комісією вимог стосовно поси-
лення безпеки [5, с. 68].

Французька практика співпраці держави 
і бізнесу свідчить про високу ефективність 
упровадження фінансових проектів дер-
жавно-приватного партнерства, оскільки 
увага учасників акцентується на здійсненні 
детальної оцінки проекту, організації контр-
олю з боку держави, наданні пріоритетності 
бюджетному фінансуванню.

У Німеччині основними сферами реаліза-
ції фінансових проектів державно-приватного 
партнерства є інформаційно-комунікаційні 
технології (далі – ІКТ), комунальне господар-
ство та соціальна сфера. Велику увагу країна 
приділяє розвитку галузі ІКТ. Функції учас-
ників партнерства розподіляються так: уряд 

створює умови для розвитку ІКТ шляхом при-
йняття базового законодавства і проведення 
стимулюючої економічної політики, а при-
ватний сектор забезпечує впровадження цієї 
технології в економіку, у тому числі у зовніш-
ньоторговельних операціях, інвестування 
наукових досліджень у сфері ІКТ.

Слід відзначити різноманіття форм співп-
раці муніципальних органів управління з при-
ватним бізнесом у німецькій практиці. Органи 
муніципального самоврядування доручають 
приватним компаніям виконання в повному 
обсязі або на рівні делегування окремих функ-
цій: виконання завдань із соціального забез-
печення населення комунальними послугами, 
будівництва об’єктів інфраструктури тощо. 
При цьому відбувається не тільки перероз-
поділ повноважень та прибутку від реалізації 
конкретних проектів, а й розподіл ризиків і від-
повідальності під гарантії прийняття більшої 
частини відповідальності органами муніци-
пальної влади.

Узагальнення міжнародного досвіду реалі-
зації спільних фінансових проектів держави і 
бізнесу підтверджує те, що причинами поси-
лення партнерської взаємодії стали: необхід-
ність скорочення бюджетних витрат, низька 
якість державної інфраструктури та наданих 
послуг, передача повноважень із федераль-
ного і національного рівнів на місцевий, роз-
ширення конкуренції на рівні муніципальних 
послуг, а також допуск іноземних компаній на 
національні ринки суспільних послуг. У бага-
тьох країнах уже накопичений чималий досвід 
такої співпраці, що дає змогу вирішувати зна-
чні соціальні та економічні проблеми шляхом 
об’єднання ресурсів державного та приват-
ного секторів [6, с. 126]. 

Висновки з цього дослідження. Дер-
жавно-приватне партнерство широко вико-
ристовується у світовій практиці, зокрема 
лідерами розроблення і впровадження фінан-
сових проектів є Великобританія, Сполучені 
Штати Америки, Франція і Німеччина. Кон-
структивна фінансова взаємодія органів дер-
жавної влади і приватного сектору забезпечує 
умови для реалізації підприємницьких ініціа-
тив, зберігаючи контрольні функції держави 
в соціально значущих секторах економіки. 
Більше того, такі партнерські відносини дають 
змогу вирішити проблеми наявних заборгова-
ностей і здійснити інвестиції для подальшої 
реалізації програм довгострокового плану-
вання. Отже, партнерство держави та бізнесу 
є важливим інструментом розвитку економіки 
країни й підвищення якості життя населення.
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У статті визначено основні сутнісні характеристики фінансової безпеки страхових організацій. Показа-
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В статье определены основные сущностные характеристики финансовой безопасности страховых орга-
низаций. Показана логика формирования необходимости в обеспечении финансовой безопасности страхо-
вой компании. Проанализировано современное состояние развития страховой системы. Определен состав 
механизма обеспечения финансовой безопасности страховой компании.
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The article defines the main essential characteristics of the financial security of insurance organizations. The log-
ic of the formation of the need to ensure the financial security of the insurance company is shown. The modern state 
of development of the insurance system is analyzed. The composition of the mechanism for ensuring the financial 
security of the insurance company is defined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан вітчизняного ринку 
страхових послуг вимагає від керівників та 
менеджерів страхових компаній прийняття 
управлінських рішень в умовах невизна-
ченості, коли діяльність організацій пере-
буває під впливом загроз внутрішнього та 
зовнішнього характеру, результатом яких 
може стати неплатоспроможність або бан-
крутство. Наявність жорсткої конкурентної 
боротьби на страховому ринку України заго-
стрює ці проблеми, тому актуальним сьо-
годні стає забезпечення фінансової безпеки 

страхових організацій як запоруки нормаль-
ного їх функціонування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні аспекти визначення сутності поняття 
фінансової безпеки, відповідних загроз, інди-
каторів, а також системи критеріїв і параме-
трів фінансової безпеки досліджено в науко-
вих працях вітчизняних та зарубіжних учених: 
О.В. Ареф’євої, О.І. Барановського, І.О. Бланка, 
З.С. Варналія, Н.П. Ващекина, Н.П. Гончарової, 
К.С. Горячевої, Ф.І. Євдокимова, М.М. Єрмо-
шенка, Я.А. Жаліла, В. Забродського, В.Б. Зубік, 
С.М. Ілляшенка, Л. Коженьовські та ін. 
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом із тим варто від-
значити недостатність розроблення проблеми 
забезпечення фінансової безпеки страхових 
організацій. Окремі питання стосовно даного 
поняття досліджувалися О.І. Барановським, 
Н.М. Внуковою, О.О. Гаманковою, Р. Глейзе-
ром, Ю.В. Панковим, В.О. Суховим.

Але недостатність розроблення механізму 
фінансової безпеки страхових організацій 
зумовлює необхідність та актуальність дослі-
дження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є подальший розви-
ток теоретичних основ та основ практичного 
застосування механізму забезпечення фінан-
сової безпеки страхових компаній.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Згідно з чинним законодавством, 
страхування – це вид цивільно-правових 
відносин щодо захисту майнових інтересів 
громадян та юридичних осіб у разі настання 
певних подій (страхових випадків), визначе-
них договором страхування або чинним зако-
нодавством, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати громадянами 
та юридичними особами страхових плате-
жів (страхових внесків, страхових премій) та 
доходів від розміщення коштів цих фондів [1]. 

Страхування є не тільки методом захисту 
суб’єктів підприємницької діяльності від непе-
редбачуваних подій, а й засобом захисту від 
змін економічної кон’юнктури. Акумульовані у 
страхових компаніях фінансові ресурси через 
систему інвестування сприяють розширенню 
виробництва, що є вигідним страховикам, 
страхувальникам та іншим підприємницьким 

структурам [2]. Таким чином, як бачимо, стра-
хування сприяє оптимізації ресурсів, спрямо-
ваних на організацію економічної, а отже, й 
фінансової безпеки як держави, так і її суб’єктів.

Варто погодитися з точкою зору О.І. Бара-
новського, що важливість дотримання фінан-
сової безпеки ринку страхових послуг зумов-
лена, по-перше, його вагомістю як джерела 
довгострокових інвестицій в економіку дер-
жави, по-друге, необхідністю подальшого роз-
витку ринку страхування [3]. 

Отже, фінансову безпеку страховика 
можна розглядати як такий його фінансовий 
стан, що характеризується збалансованістю 
системи фінансових показників, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, дає змогу своє-
часно та в повному обсязі виконувати взяті на 
себе зобов’язання, а також забезпечує ефек-
тивний розвиток страхової організації в поточ-
ному та наступних періодах.

Категорійний апарат, який характеризує 
фінансову безпеку страхової компанії, дуже 
широкий. Основні сутнісні характеристики 
фінансової безпеки страховика показано на 
рис. 1.

Як видно з наведеного рисунку, фінан-
сова безпека страхової організації виступає 
складником економічної безпеки; це також 
система, спрямована на забезпечення ефек-
тивного розвитку страховика в поточному 
та наступному періодах. Отже, фінансовий 
складник економічної безпеки є фундамен-
тальною основою економічно ефективної 
страхової компанії, тобто такої, котра від-
стоює інтереси як власників організації, так і 
страхувальників і забезпечує свою фінансову 
безпеку як у поточному періоді, так і на пер-

Рис. 1. Основні сутнісні характеристики фінансової безпеки страхових організацій
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спективу за умов необмеженої конкуренції на 
страховому ринку.

Разом із цим фінансова безпека страхової 
компанії – це стан захищеності головного та 
пріоритетних фінансових інтересів від вну-
трішніх та зовнішніх загроз. Для страхової 
організації у зв’язку з необхідністю забезпе-
чення страхового захисту головним фінан-
совим інтересом є максимізація ринкової 
вартості страховика, але за умови, що при-
множення капіталу власників страхової ком-
панії має відбуватися з одночасним задово-
ленням потреб страхувальників. 

Як відомо, пріоритетними фінансовими 
інтересами страхової компанії виступають: 
збільшення обсягів збору страхових премій; 
примноження обсягів прибутку від страхової та 
інвестиційної діяльності; досягнення ефектив-
ності перестрахувальних операцій; чітке плану-
вання обсягів страхових резервів, достатності 
капіталу та ліквідності активів; досягнення рів-
новаги між доходністю і ризикованістю інвесту-
вання страхових резервів тощо.

Вплив різного роду загроз на фінансові 
інтереси страхової організації, показує логіч-
ний ланцюжок «потреба – фінансовий інтерес – 
мотив – дія – кінцеві результати», який являє 
собою теоретичний процес формування кінце-
вих результатів діяльності страхових компаній. 
Первинною у цьому процесі виступає потреба 
в досягненні поставлених цілей страхової 
компанії та отриманні позитивних кінцевих 
фінансових результатів. Фінансові відносини 
страховика знаходять своє відображення, 
насамперед, у відповідних фінансових інтер-
есах, які являють собою спонукальні мотиви 
дій страховика щодо забезпечення необхідних 
умов реалізації цілей його діяльності.

Із фінансовим інтересом тісно пов'язане 
поняття мотиву як спонукального чинника дій 
та вчинків фінансового менеджменту страхо-
вика. За мотивом логічно відбувається певна 
дія, яка породжує конкретний результат у 
вигляді задоволення потреби. 

У реальній ситуації на страховому ринку 
існує безліч загроз, які впливають на фінан-
сові інтереси страхової компанії, ігнорування 
котрих може в майбутньому негативно відо-
бразитися на її фінансовій стійкості, плато-
спроможності та загальному фінансовому 
стані. Саме за таких умов виникає потреба 
в забезпеченні безпечного функціонування 
страхової організації, а в нашому разі – у в 
забезпеченні її фінансової безпеки. 

Найбільшої турботи для страховика потре-
бують загрози саме фінансовій безпеці, 

оскільки всі втрати (організаційного, інфор-
маційного, матеріального характеру, стану 
надійності компанії) у кінцевому підсумку 
виражаються саме у фінансових утратах, 
тобто втратах фінансових ресурсів.

Під час визначення категорії «фінансова 
безпека страхової організації» потребують 
уточнення поняття «загроза фінансовій без-
пеці страховика» та «фінансова небезпека». 

На нашу думку, загальним у характерис-
тиці загрози й небезпеки є їхня можливість 
заподіяти збитки об'єктові безпеки, тобто сис-
темі пріоритетних фінансових інтересів стра-
хової компанії. 

Загроза фінансовим інтересам страхо-
вика – це реальна або потенційна можливість 
нанесення збитків, яка характеризується кон-
кретним джерелом походження та об’єктом 
впливу.

Таким чином, можна розглядати фінансову 
небезпеку та загрози фінансовим інтересам 
страховика як комплексне поняття, тобто 
«загроза фінансовій безпеці страхової орга-
нізації».

Отже, загроза фінансовій безпеці страхо-
вика – це потенційна чи реальна ймовірність 
негативного впливу процесів, явищ, чинників 
або умов на його загальний фінансовий стан, 
а також на рівень фінансової стійкості та пла-
тоспроможності.

Серед основних причин виникнення загроз, 
які з’являються із зовнішнього середовища, 
варто виділити такі [4]: стрімкий розвиток 
процесу глобалізації фінансово-економічних 
зв'язків, інтернаціоналізації світового ринку 
страхових послуг; високий ступінь концен-
трації фінансових ресурсів на міжнародних 
страхових ринках, високий ступінь інтеграції 
у сфері перестрахування; високий ступінь 
мобільності і взаємозв'язку страхових фінан-
сових ринків на базі новітніх інформаційних 
технологій; взаємопроникнення внутрішньої 
й зовнішньої політики держав, що все більше 
залежать від світових страхових фінансів; 
посилення конкуренції та конфліктів між дер-
жавами у сфері страхування, використання 
стратегій завоювання світового економічного 
простору (експансії) з використанням стра-
хування; надмірна залежність національних 
страхових галузей (особливо в розрізі пере-
страхування) від іноземного капіталу, що 
робить фінансову безпеку страхової діяль-
ності надзвичайно вразливою; глобальне 
наростання нестійкості страхового складника 
світової фінансової системи, виникнення 
загрозливих кризових тенденцій, нездатність 
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сучасних фінансових інститутів (у тому числі 
міжнародних) ефективно їх контролювати.

Внутрішні загрози породжуються пере-
важно: непродуманою фінансово-економіч-
ною політикою компанії; прорахунками орга-
нів її управління у визначенні пріоритетів 
фінансового менеджменту; помилками, зло-
вживаннями й іншими відхиленнями (без-
господарністю, економічними злочинами і 
т. п.) в управлінні тарифною, інвестиційною, 
перестрахувальною, а також кадровою і 
комунікаційною політикою страхової ком-
панії, незбалансованістю страхового порт-
феля тощо. 

Фінансова безпека відзначається також 
системою якісних (ґрунтуються на параме-
трах визначення конкурентної позиції) та кіль-
кісних параметрів (базуються на показниках 
фінансової стійкості, платоспроможності, а 
також ефективності діяльності страхової ком-
панії) безпечного стану страховиків. 

Об’єктом забезпечення фінансової безпеки 
страховика є сформована система пріоритет-
них фінансових інтересів страхової компанії, 
безпеку якої необхідно забезпечити. 

Суб’єктами фінансової безпеки виступають 
власники, керівництво та персонал компанії.

Основна мета забезпечення фінансової 
безпеки страховика виходить із її сутності, а 
саме вона полягає в дотриманні такого фінан-
сового стану страхової організації, який харак-
теризується збалансованістю системи фінан-
сових показників та інструментів, стійкістю 
до внутрішніх і зовнішніх загроз, дає їй змогу 
своєчасно та в повному обсязі виконувати 
взяті на себе зобов’язання, а також забезпе-

чує ефективний розвиток страхової компанії в 
поточному та наступних періодах.

Предмет фінансової безпеки – це діяль-
ність її суб’єктів, яка спрямована на об’єкти 
фінансової безпеки страховика за рахунок 
реалізації функцій, принципів та стратегіч-
них заходів із забезпечення безпечного рівня 
функціонування страхової компанії.

Держава здійснює нагляд за діяльністю 
страхових компаній через свої інститути, 
а саме Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сфері фінансових 
послуг. Так, відповідно до Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» [5], серед осно-
вних завдань Національної комісії з фінансо-
вих послуг є здійснення нагляду за наданням 
фінансових послуг та додержанням законо-
давства у сфері страхування. Відповідно до 
ст. 30 зазначеного Закону, вповноважений 
орган має право проводити в межах своїх 
повноважень перевірку (інспекцію) діяльності 
учасників ринків фінансових послуг (окрім 
споживачів фінансових послуг), їх афілійова-
них та споріднених осіб. 

Законом України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» [6] передбачено про-
ведення планових та позапланових заходів 
державного нагляду (контролю), які здійсню-
ються шляхом проведення перевірок, ревізій, 
оглядів, обстежень та інших дій. 

У 2017 р. Національна комісія фінансових 
послуг планових перевірок не проводила у 
зв’язку з дією мораторію на проведення пла-
нових заходів державного нагляду (контр-
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олю). Водночас протягом 2017 р. Національ-
ною комісією фінансових послуг здійснено 
94 позапланові перевірки (що на 59,3% 
більше, ніж у 2016 р.), із них: за рішенням 
суду – дев’ять; за погодженням із Державною 
регуляторною службою України – 84; за кло-
потанням заявника – 1.

Водночас Національною комісією з фінан-
сових послуг на постійній основі забезпечу-
ється щоквартальний аналіз звітних даних 
страхових компаній на предмет загального 
фінансового стану фінансової установи, 
дотримання ними вимог до платоспромож-
ності та інших обов’язкових фінансових нор-
мативів. 

При цьому в 2017 р. пріоритетними напря-
мами здійснення пруденційного нагляду за 
діяльністю страховиків було визначено контр-
оль над дотриманням вимог до розкриття 
інформації, управління ризиками, резерву-
вання та підвищення відповідальності фінан-
сових установ за порушення зазначених вимог.

За результатами здійснення пруденцій-
ного нагляду індикативні показники кількості 
складених актів про правопорушення до 
кількості фінансових установ за їх видами в 
2016–2017 рр. становили відповідно 0,96 та 
0,78. Така оцінка дає змогу скласти об’єктивну 
картину щодо стану страхових компаній. 

Варто зазначити, що ринок страхових 
послуг є другим за рівнем капіталізації серед 
інших небанківських фінансових ринків. 
Загальна кількість страхових компаній станом 
на 31.12.2017 становила 294, у тому числі 
СК life – 33 компанії, СК non-life – 271 компа-
нія (станом на 31.12.2016 – 310 компаній, у 
тому числі СК life – 39 компаній, СК non-life – 
271 компанія). Як бачимо, кількість страхових 
компаній (СК) має тенденцію до зменшення: 
за 2017 р. порівняно з 2016 р. кількість ком-
паній зменшилася на 16 од., порівняно з 
2015 р. – на 67 од. 

За 2017 р. частка валових страхових пре-
мій у відношенні до ВВП залишилися на рівні 
2016 р. та становила 1,5%; частка чистих 
страхових премій у відношенні до ВВП за 
2017 р. становила 1,0%, що на 0,1 в. п. менше 
порівняно з відповідним показником 2016 р. 

Порівняно з 2016 р. на 8 261,5 млн. грн. 
(23,5%) збільшився обсяг надходжень вало-
вих страхових премій, обсяг чистих страхових 
премій збільшився на 2 030,6 млн. грн. (7,7%). 
Збільшення валових страхових премій відбу-
лося майже за всіма видами страхування [7].

Важливими показниками, що характеризу-
ють стан фінансової безпеки страхових ком-

паній, є динаміка активів та сформованих 
страхових резервів.

Варто зазначити, що станом на 
31.12.2016 обсяг загальних активів страхови-
ків становив 57 381,0 млн. грн., що на 2,3% 
більше порівняно з відповідним показником 
минулого року. Але така ситуація в умовах 
інфляції не може вважатися позитивною.

Структура активів страхових компа-
ній, визначених відповідно до ст. 31 Закону 
України «Про страхування» [1], для пред-
ставлення страхових резервів станом на 
31.12.2017 порівняно з інформацією станом 
на 31.12.2016 мала такі зміни:

– на 709,6 млн. грн. (або на 6,2%) збільшився 
обсяг активів, дозволених для представлення 
банківськими вкладами (депозитами), і стано-
вив 12 238,2 млн. грн. (або 33,9% від загаль-
ного обсягу активів). При цьому обсяг активів, 
дозволених для представлення банківськими 
вкладами (депозитами) на поточних рахунках в 
іноземній валюті, зменшився на 293,7 млн. грн. 
(або на 14,1%) і становив 1 793,3 млн. грн. 
проти 2 087,0 млн. грн. станом на 31.12.2016;

– на 1 315,0 млн. грн. (або на 16,5%) змен-
шився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення акціями, і становив 6 653,6 млн. грн. 
(або 18,4% від загального обсягу активів);

– на 1 031,9 млн. грн. (або на 18,6%) збіль-
шився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення цінними паперами, що імітуються 
державою, і становив 6 572,1 млн. грн. (або 
18,2% від загального обсягу активів);

– на 582,6 млн. грн. (або на 16,8%) збіль-
шився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення правами вимог до перестрахови-
ків, і становив 4 054,5 млн. грн. (або 11,2% від 
загального обсягу активів);

– на 168,0 млн. грн. (або на 5,7%) змен-
шився обсяг активів, дозволених для пред-
ставлення грошовими коштами на поточних 
рахунках, і становив 2 757,4 млн. грн. (або 
7,6% від загального обсягу активів).

Розміщення страхових резервів здійсню-
ється згідно зі ст. 31 Закону України «Про 
страхування» [1], де визначено перелік акти-
вів за відповідними категоріями.

Станом на 31.12.2017 обсяг активів, дозво-
лених для представлення коштів страхових 
резервів, становив 36 084,6 млн. грн. (на 
1 012,7 млн. грн. більше, ніж на відповідну 
дату 2016 р.), які в розмірі 22 450,7 млн. грн. 
використано з метою представлення коштів 
страхових резервів.

Отже, сучасна страхова справа включає 
обов’язок інститутів влади створювати меха-
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нізми захисту національних фінансово-еконо-
мічних інтересів і протистояти впливу внутріш-
ніх і зовнішніх загроз розвитку фінансового 
інституту страхування, закріплених законо-
давчо. Саме за допомогою забезпечення 
фінансової безпеки страхової діяльності 
законними шляхами можуть бути реалізовані 
фінансові інтереси юридичних та фізичних 
осіб України та її громадян на міжнародному і 
національному рівнях.

Висновки з цього дослідження. У сучас-
них умовах головною засадою ефективного 
функціонування страхового ринку є надійність 
його основних учасників – страховиків. Фінан-
сова безпека виступає запорукою виживання 
страхової компанії в умовах жорсткої конку-
рентної боротьби, сприяє реалізації фінансо-
вих інтересів організації, забезпечує її розви-
ток. Спираючись на аналіз сутності категорії 
«фінансова безпека страхової організації», 
наведений у науковій літературі, запропо-
новано під нею вважати такий її фінансовий 
стан, який характеризується збалансованістю 
системи фінансових показників, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, дає змогу своє-
часно та в повному обсязі виконувати взяті на 
себе зобов’язання, а також забезпечує ефек-
тивний розвиток страхової організації в поточ-
ному та наступних періодах. 

Для страхової організації у зв’язку з необ-
хідністю забезпечення страхового захисту 
головним фінансовим інтересом виступає 
максимізація ринкової вартості страховика за 
умови, що примноження капіталу власників 
страхової компанії має відбуватися з одночас-
ним задоволенням потреб страхувальників.

До категоріального апарату фінансової 
безпеки страхових організацій слід віднести: 
об’єкт, суб’єкт фінансової безпеки та її сут-
нісні характеристики; головний та пріоритетні 
фінансові інтереси; загрози фінансовій без-
пеці; мету забезпечення фінансової безпеки; 
предмет фінансової безпеки; інформаційно-
аналітичне забезпечення; механізм забезпе-
чення; критерії оцінки та ефективності управ-
ління фінансовою безпекою; оцінку рівня 
фінансової безпеки страхової компанії; якісні 
і кількісні параметри безпечного стану стра-
ховиків; інтегральний показник оцінки рівня 
фінансової безпеки; методику оцінки і забез-
печення належного рівня фінансової безпеки; 
рівень фінансової безпеки; методи й інстру-
менти забезпечення фінансової безпеки; 
технологію управління фінансовою безпе-
кою; інформаційну підсистему забезпечення 
фінансової безпеки; моніторинг фінансової 

безпеки страховика; прогнозування рівня 
фінансової безпеки.

До основних сутнісних характеристик 
фінансової безпеки запропоновано включати, 
такі, що водночас є: складником економічної 
безпеки страховика; системою, спрямованою 
на забезпечення ефективного розвитку стра-
хової компанії в поточному та наступних пері-
одах; станом захищеності головного та пріо-
ритетних інтересів страховика від внутрішніх 
та зовнішніх загроз; фінансовим станом, що 
дає змогу своєчасно та в повному обсязі 
виконувати взяті на себе зобов’язання; сукуп-
ністю якісних та кількісних характеристик без-
печного стану страхових компаній; об’єктом 
управління, що характеризується збалансо-
ваністю системи фінансових показників.

Особливості страхової компанії зумовлю-
ються характерними рисами об’єктів управ-
ління фінансовою безпекою, а саме: стра-
хового тарифу, страхових резервів, власних 
коштів, страхового портфеля, перестраху-
вання, інвестиційної діяльності, кінцевого 
фінансового результату. 

До складу механізму забезпечення фінан-
сової безпеки страхової компанії слід вклю-
чити такі елементи: суб’єкт і об’єкт управління; 
сукупність фінансових інтересів страховика; 
функції, принципи і методи управління; інстру-
ментарій управління фінансовою безпекою; 
критерії оцінки рівня фінансової безпеки; тех-
ніку і технологію управління. 

До основних етапів функціонування меха-
нізму забезпечення фінансової безпеки 
страхової компанії можна віднести: вчасне 
виявлення та аналіз зовнішніх та внутріш-
ніх загроз фінансовій безпеці страховика; 
оцінку поточного стану фінансової безпеки та 
запровадження заходів моніторингу із цього 
приводу; вчасну реалізацію запланованих 
заходів, спрямованих на забезпечення фінан-
сової безпеки страхової компанії; здійснення 
відповідних заходів контролю забезпечення 
фінансової безпеки страхової компанії; кори-
гування вищеназваних етапів для підтри-
мання належного рівня фінансової безпеки, 
а також забезпечення ефективного розвитку 
страхової компанії.

Таким чином, забезпечення фінансової 
безпеки виступає одним із головних чинників 
реалізації фінансової інтересів страховиків, 
дає змогу передбачити виникнення або ней-
тралізувати дію загроз внутрішнього й зовніш-
нього характеру, а також є невід’ємною умо-
вою ефективного функціонування страхових 
компаній на ринку страхових послуг.
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У статті розглянуто сутність стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку запасів суб’єкта гос-
подарювання згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Здійснено по-
рівняльний аналіз сутності нормативних документів у розрізі використання понятійного апарату, визнання, 
оцінки запасів, визначення та встановлено спільні та відмінні риси.
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В статье рассмотрена сущность стандартизации и гармонизации бухгалтерского учета запасов предпри-
ятия согласно национальным и международным стандартам бухгалтерского учета. Осуществлен сравнитель-
ный анализ сущности нормативных документов в разрезе использования понятийного аппарата, признания, 
оценки запасов, определения и установлены общие и отличительные особенности.
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Vynyatynska L.V., Nyzhnyk T.M. STANDARDIZATION AND HARMONIZATION OF ACCOUNTING STANDARDS: 
COMPARISON ASPECTS

The article the essence of standardization and harmonization of accounting of inventories of an entity in accor-
dance with national and international accounting standards. A comparative analysis of the essence of normative 
documents in the context of the use of the conceptual apparatus, recognition, evaluation of stocks, determination 
and establishment of common and distinctive features is carried out.

Keywords: standardization, harmonization, accounting, stocks, national standards, international standards.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Стандартизація бухгалтерського обліку 
на вітчизняних підприємствах, відповідно до між-
народної практики і досвіду, є необхідною умо-
вою подальшого розвитку підприємств і органі-
зацій на шляху інтеграції у світову спільноту. Це 
дасть змогу значно спростити сам процес відо-
браження господарських операцій, зменшити, 
головним чином, документальне навантаження, 
а також розширити масштаби діяльності.

Функціонування української економіки 
зазнає постійних та безповоротних змін, осо-
бливо у веденні фінансово-господарської 

діяльності суб’єктами господарювання, які 
призводять до змін у веденні бухгалтерського 
обліку, що пов’язано з необхідністю набли-
ження обліку до міжнародних стандартів.

Актуальним залишається завдання при-
вести наявну в країні систему бухгалтерського 
обліку запасів у відповідність із вимогами рин-
кової економіки та міжнародних стандартів, 
що сприятиме усуненню економічних і тор-
говельних бар’єрів, активізації надходження 
іноземних інвестицій, виходу на міжнародні 
ринки капіталу, створенню конкурентоспро-
можного ринкового середовища.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблему стандартизації та гармонізації 
бухгалтерського обліку запасів у своїх працях 
досліджувала значна кількість вітчизняних 
учених, зокрема: Ю. Боярський, Ф. Бутинець, 
П. Гарасим, С. Андрос, С. Голов, Л. Горецька, 
В. Жуков, Г. Голубнича, Г. Журавель, В. Завго-
родній, В. Кузнєцов, М. Литвиненко, М. Пуш-
кар, В. Сопко, Б. Усач та інші фахівці. Проте 
проблематика обліку запасів у світлі застосу-
вання міжнародних стандартів обліку запасів 
уможливлює подальші більш глибші дослі-
дження щодо їх стандартизації та гармонізації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
основних напрямів гармонізації та стандарти-
зації бухгалтерського обліку запасів у сучас-
них умовах ринкової економіки за допомогою 
порівняння національних та міжнародних 
стандартів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток міжнародної торгівлі, 
глобалізація ринку, інтеграція українських 
підприємств у міжнародну спільноту вимага-
ють взаємоузгодженості у багатьох сферах, 
зокрема у бухгалтерському обліку запасів. 
Для забезпечення усунення розбіжностей в 
Україні відбувається процес адаптації нор-
мативно-правової бази суб’єктів господарю-
вання у світлі євроінтеграційних процесів, що 
дасть змогу визначити напрями зміни їх облі-

кової системи відповідно до стратегії модерні-
зації системи бухгалтерського обліку з ураху-
ванням національних особливостей.

Актуальності питання стандартизації та 
гармонізації бухгалтерського обліку в цілому 
та запасів зокрема додають прийняті зміни до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність». Згідно з прийнятими змі-
нами, з 01.01.2012 суб’єкти господарювання 
самостійно визначають доцільність застосу-
вання міжнародних стандартів (окрім випадків, 
коли обов’язковість застосування міжнарод-
них стандартів визначена законодавством). 
Проте поняття «стандартизація» та «гармо-
нізація» бухгалтерського обліку сьогодні не є 
легально визначеними, хоча це необхідно зро-
бити на загальнодержавному рівні (зокрема 
внести зміни та доповнення до ЗУ «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність»).

Під час розгляду процесів щодо зменшення 
розбіжностей між вітчизняними та міжнарод-
ними стандартами бухгалтерського обліку 
широко використовуються терміни «стандарти-
зація» та «гармонізація» бухгалтерського обліку 
(табл. 1). Відповідно до положень Загальнодер-
жавної програми адаптації законодавства Укра-
їни до законодавства Європейського Союзу, 
затвердженої Законом України від 18 березня 
2004 р., адаптація полягає у приведенні законів 
України та інших нормативно-правових актів 
відповідно до acquis communautaire.

Таблиця 1
Сутність термінів «стандартизація» та «гармонізація» бухгалтерського обліку

Джерело 
інформації

«Стандартизація 
бухгалтерського обліку» – це … 

«Гармонізація бухгалтерського 
обліку» – це …

С. Голов «…директиви, закони та інші норма-
тивні акти; стандарти обліку можуть 
бути обов’язковими і рекомендацій-
ними» 

«…різноманітність і уніфікація, що 
може бути досягнута шляхом видання 
стандартів, директив, законів»

О.М. Петрук «…правове регулювання бухгал-
терського обліку повинно відбува-
тися у формі нормативних актів, 
що мають переважно імперативний 
характер за активної участі дер-
жави» [9, с. 43–44]

«…процес уніфікації методів і прин-
ципів бухгалтерського обліку у формі 
стандартів, а стандартизація дає 
змогу глобалізувати облікову політику, 
принципи і систему бухгалтерського 
обліку та звітності» [9, с. 43–44]

О.І. Гадзевич, 
А.Т. Сафарова

«…встановлення єдиних показни-
ків, за якими можна було б зіставити 
дані бухгалтерського обліку різних 
країн» [4, с. 68]

«…узгодження вимог до ведення бух-
галтерського обліку в країнах світу» 
[4, с. 68]

Л. Нишенко «…практичний інструментарій сто-
совно гармонізації практики ведення 
бухгалтерського обліку»

«…процес конструктивного збли-
ження світових облікових систем шля-
хом узгодження й доповнення чинних 
вітчизняних стандартів бухгалтер-
ського обліку, фінансової звітності, 
податкового законодавства з метою 
виходу на світові ринки капітал»
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Нині головне завдання гармонізації та 
стандартизації полягає у тому, щоб вони сут-
тєво не відрізнялися від аналогічних стандар-
тів в інших країнах – членах співтовариства, 
тобто знаходилися у гармонії один з одним, не 
були взаємозаперечуваними та некоректними 
один до одного тощо. Слід зазначити, що про-
цес гармонізації бухгалтерського обліку в кра-
їні тісно взаємопов’язаний із глобалізацією 
соціально-економічних явищ (процесів) у сві-
товому масштабі.

Професори С.С. Герасименко та А.О. Єпі-
фанова у своїй праці зазначають, що «сьо-
годні в Україні однією з проблем суспільства 
є завдання привести існуючу в країні систему 
бухгалтерського обліку і звітності у відповід-
ність з вимогами ринкової економіки та між-
народних стандартів. Важливим є вивчення 
накопиченого досвіду в країнах із розвину-
тими ринковими системами господарювання, 
адже у сучасному вигляді національні стан-
дарти обліку західних держав, які відповіда-
ють міжнародним стандартам, приведені у 
відповідність із загальними концептуальними 
основами і принципами» [3, с. 5].

Проте слушною є думка групи науков-
ців Ю.І. Боярського [2], В.І. Поповича [11], 
О.П. Щеглова [12], які відзначають необхід-
ність трансформації вітчизняної системи 
бухгалтерського обліку відповідно до вимог 
міжнародних стандартів. Невідповідність 

організації та методології бухгалтерського 
обліку сучасним реаліям ринку викликана 
інертністю вітчизняного законодавства у 
сфері бухгалтерського обліку, яке зорієнто-
вано виключно на індустріальний характер 
економіки та має ознаки законодавства кра-
їни з економікою закритого типу. 

Методологічні засади формування інформа-
ції про запаси та її розкриття визначаються Наці-
ональними положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку (далі – П(С)БО 9 «Запаси») і 
Міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку (далі – МСБО 2 «Запаси»). Хоча осно-
вою національних положень стандартів бухгал-
терського обліку є міжнародні стандарти, проте 
вони не тотожні, тому для досягнення гармоні-
зації між ними потрібно їх порівняти, виявити 
спільні та відмінні риси (незважаючи на те що 
національні стандарти бухгалтерського обліку, 
зокрема П(С)БО 9 «Запаси» розроблялися 
на основі МСБО 2 «Запаси»). Представимо 
на рис. 1 спільні та відмінні риси національ-
них та міжнародних стандартів, зокрема П(С)
БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси». 

Таким чином, бухгалтерський облік запа-
сів у вітчизняній та міжнародній практиці має 
певні особливості, проте дещо відрізняється 
від обліку в Україні (головними чинниками є 
особливості нормативно-правової бази та 
українського бухгалтерського обліку тощо). 
Інформація про наявність запасів відобра-

Рис. 1. Спільні та відмінні риси П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси»

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна характеристика сутності П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» 

Спільні риси П(С)БО 9 «Запаси» та 
МСБО 2 «Запаси» 

Відмінні риси П(С)БО 9 «Запаси» та 
МСБО 2 «Запаси» 

- сфера застосування запасів; 
- термінологічний апарат (запаси, 
чиста вартість реалізації, 
справедлива вартість); 
- визначення терміну «запаси» 
ідентичні згідно з п. 6 МСБО 2, п. 
4 П(С)БО 9; 
- методи оцінки запасів, зокрема 
методи оцінювання запасів під час 
їх вибуття та на дату балансу; 
- розкриття інформації про запаси 
у фінансовій звітності 

- згідно з П(С)БО 9, до тлумачення 
терміну «запаси» додається 
«утримуються для управління 
підприємством»; 
- МСБО 2 порівняно з П(С)БО 9 не 
виділяють в окрему групу запасів 
МШП; 
- на відміну від П(С)БО 9, згідно з 
МСБО 2, підприємства можуть 
створювати резерв забезпечення за 
твердими контрактами (п. 31) [7]; 
- уцінка запасів проводиться 
різними методами 
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жається у фінансовій звітності, зокрема у 
формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 
та формі 5 «Примітки до річної фінансової 
звітності».

Загалом, порівнюючи П(С)БО 9 «Запаси» 
та МСБО 2 «Запаси», можна дійти висно-
вку, що вони у цілому з усіх ключових питань 
є ідентичними. Однак є й певні відмінності, 
а точніше нюанси застосування стандартів. 
Варто зазначити, що головними відміннос-
тями між національними та міжнародними 
стандартами є склад запасів, склад витрат, 
що входять до собівартості отриманих запа-
сів, а також їх уцінка. МСБО 2 «Запаси» при-
діляє значно більшу увагу визначенню чистої 
реалізаційної вартості запасів, аніж вітчиз-
няний П(С)БО 9 «Запаси». Однак у цілому ці 
вимоги також співпадають. МСБО 2 «Запаси» 
акцентує увагу на тому, що в кожному наступ-
ному періоді здійснюється нова оцінка чистої 
вартості реалізації. Хоча П(С)БО 9 «Запаси» 
не заперечує цього, однак прямо про це й не 
зазначає (табл. 2).

Порівняння методів оцінки запасів за між-
народною та вітчизняною практикою не вия-
вило істотних відмінностей. МСБО носять 
рекомендаційний характер, хоча на їх підставі 
розробляють національні стандарти з деталь-
нішою регламентацією обліку певних об’єктів. 

Національні стандарти (положення) бух-
галтерського обліку запасів складаються на 
основі міжнародних стандартів, проте існують 
розбіжності обліку в Україні та зарубіжних кра-
їнах (зокрема, країнах Європейського Союзу), 
пов’язані зі специфікою національної системи 
ведення бухгалтерського обліку. Передусім 
необхідно:

– відмовитися від жорсткої регламентації 
бухгалтерського обліку;

– вдосконалювати національні стандарти та 
гармонізувати їх із міжнародними стандартами;

– забезпечити належне професійне навчання 
практикуючих бухгалтерів з урахуванням специ-
фіки та розроблення загальнодержавних реко-
мендацій щодо ведення бухгалтерського обліку 
запасів тощо.

Враховуючи вищезазначене, питання гар-
монізації та стандартизації бухгалтерського 
обліку запасів були та залишаються актуаль-
ними. У рамках даного питання доцільними 
є: перегляд форм первинної облікової інфор-
мації згідно з вимогами ринкової економіки та 
міжнародних стандартів; перегляд вимог до 
регламентації форм фінансової звітності як 
у цілому, так і в частині обліку запасів; роз-
роблення конкретних методик із визначення 
чистої вартості реалізації та оцінки незавер-
шеного виробництва.

Висновки з цього дослідження. Вступ 
України до Світової організації торгівлі, а 
також її євроінтеграція сприяють гармонізації 
облікових стандартів згідно з МСФЗ, що полег-
шить співпрацю з іноземними інвесторами та 
партнерами. Під час узгодження стандартів 
потрібно пам’ятати про особливості бухгалтер-
ського обліку в Україні та її нормативно-право-
вої бази, які не притаманні зарубіжним країнам. 

Для того щоб бухгалтерський облік став 
ефективним засобом ведення міжнародного 
бізнесу та формування належної економічної 
політики, потрібно вирішувати питання супер-
ечностей та відмінностей між національними 
та міжнародними стандартами з обліку запа-
сів. Наявні розбіжності в бухгалтерському 
обліку запасів в Україні та зарубіжних країнах 
є, навіть незважаючи на те, що національні 
стандарти побудовані на підставі міжнарод-
них. Необхідно намагатися гармонізувати 
П(С)БО з МСФЗ, забезпечувати якісне та 
належне навчання бухгалтерів з урахуванням 
особливостей ведення фінансово-господар-
ської діяльності підприємства.

Таблиця 2
Порівняльна характеристика відмінностей положень національних  

та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку методів оцінки запасів
Характеристика П(С)БО 9 «Запаси» МСБО 2 «Запаси»

Методи 
визначення 
собівартості

1. Ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів
2. Середньозваженої собівартості
3. Собівартості перших за часом 
надходження запасів (ФІФО)
4. Нормативних затрат
5. Ціни продажу

1. Метод конкретної ідентифікації
2. Середньозваженої собівартості
3. Метод за формулою «перше над-
ходження – перший видаток» (ФІФО)
4. Метод стандартних (нормативних) 
витрат
5. Метод роздрібних цін

Оцінка вартості на 
дату балансу

За найменшою з двох: первісною 
вартістю чи чистою вартістю реа-
лізації

За найменшою з двох: первісною 
вартістю чи чистою вартістю реалі-
зації
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У статті розглянуто поняття собівартості продукції, об'єкти й основні методи калькулювання собівартості 
продукції в державі. Об'єкти калькуляції собівартості продукції багато в чому визначаються видом виробни-
цтва, а методика обчислення – застосовуваними методами калькуляції. Застосування конкретних прийомів 
і способів, що становлять той чи інший метод обліку витрат, визначаються обліковою політикою організації, 
формування якої безпосередньо залежить від особливостей господарської діяльності. У зв'язку з тим, що 
об'єкти обліку та об'єкти калькуляції у виробництві часто не збігаються, застосовуються різні методи кальку-
ляції собівартості продукції.

Ключові слова: собівартість, калькуляція, витрати, метод, дірект-костінг, стандарт-кост.

Гайдаржинская О.М., Коверга Д.О. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОДУКЦИИ И РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМ УЧЕТА ЗАТРАТ

В статье рассмотрены понятие себестоимости продукции, объекты и основные методы калькулирования 
себестоимости продукции в стране. Объекты калькуляции себестоимости продукции во многом определяют-
ся видом производства, а методика вычисления – применяемыми методами калькуляции. Применение кон-
кретных приемов и способов, составляющих тот или иной метод учета затрат, определяются учетной полити-
кой организации, формирование которой напрямую зависит от особенностей хозяйственной деятельности. 
В связи с тем, что объекты учета и объекты калькуляции в производстве часто не совпадают, применяются 
различные методы калькуляции себестоимости продукции.

Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, расходы, метод, директ-костинг, стандарт-кост.

Gaydarzhinska O.M., Koverga D.O. BASIC METHODS OF CALCULATING THE COST OF PRODUCTION AND 
A VARIETY OF COST ACCOUNTING SYSTEMS

This article deals with the concept of cost of production, objects and basic methods of calculating the cost of pro-
duction in the state. Objects costing the cost of production are largely determined by the type of production, and the 
method of calculation – the applicable methods of costing. The use of specific techniques and methods that make 
up one or another method of accounting for costs, are determined by the accounting policy of the organization, the 
formation of which directly depends on the characteristics of economic activity. Due to the fact that objects of ac-
counting and objects of costing in production often do not coincide, different methods of cost estimation of production 
are used.

Keywords: prime cost, costing, costs, method, Direct Kosting, Standard-Costa.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині в умовах жорстокої конкуренції 
на ринках виробництва та продажу продукції 
ускладнюється виробничий процес, у зв'язку з 
чим необхідно пристосовуватися до постійно 
мінливого ринку. Великого значення набуває 
вибір того чи іншого методу обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції. 

Застосування конкретних прийомів і спосо-
бів, що становлять той чи інший метод обліку 
витрат, визначаються обліковою політикою 

організації, формування якої безпосередньо 
залежить від особливостей господарської 
діяльності. У зв'язку з тим, що об'єкти обліку 
та об'єкти калькуляції в виробництві часто не 
збігаються, застосовуються різні методи каль-
куляції собівартості продукції, тому виникає 
проблема в доцільності використання тих чи 
інших методів собівартості продукції.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сутність та класифікація методів каль-
кулювання вивчалася такими вченими, як 
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М. Білуха, А. Бородкін, С. Безрукіх, Ф. Бути-
нець, С. Голов, В. Ивашкевич, Т. Карпова, 
Л. Нападовська, М. Огийчук, В. Палій, М. Пуш-
кар, В. Сопко, Н. Чумаченко та ін. Однак тео-
ретичні розробки і нормативно-законодавча 
база України в частині методів калькулювання 
собівартості продукції не відображають галу-
зевих особливостей, що потребує подаль-
шого вивчення цього питання. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз основних 
методів калькулювання собівартості про-
дукції, визначення найбільш застосовуваних 
методів обліку витрат, обґрунтування вибору 
тих чи інших методів обліку витрат та кальку-
лювання собівартості продукції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Простий спосіб обліку витрат засто-
совують насамперед у простих виробництвах, 
відмінні риси яких такі: об'єкт обліку витрат 
збігається з об'єктом калькуляції, тобто коли 
отримують тільки один вид продукції і від-
сутнє незавершене виробництво, проміжного 
продукту (напівфабрикату), невелика одно-
рідна номенклатура продукції, одержуваної 
в результаті кратного одноразового техноло-
гічного процесу. При цьому методі витрати на 
виробництво ділять на вихід продукції.

Якщо від одного виробництва отримали 
кілька видів основної продукції (пов'язану про-
дукцію), то розподіл витрат по об'єктах каль-
куляції виробляють, використовуючи метод 
реалізаційних цін або метод коефіцієнтів.

У сільському господарстві цей спосіб ціл-
ком можна застосувати в допоміжних вироб-
ництвах (водо-, електро-, теплопостачання 
та ін.)

Під час калькулювання собівартості мето-
дом реалізаційних цін уся сполучена продук-
ція оцінюється за цінами реалізації, а витрати 
на виробництво розподіляються по окремих 
об'єктах калькуляції пропорційно вартості 
продукції за цінами реалізації. Після вста-
новлення розміру витрат за кожним об'єктом 
їх ділять на кількість одержуваної продукції. 
Цей метод калькуляції собівартості викорис-
товується під час обчислення собівартості з 
урахуванням якості [1].

Під час обчислення собівартості сполуче-
ної продукції з використанням установлених 
коефіцієнтів усі види продукції переводяться 
в умовну відповідно до встановлених коефі-
цієнтів.

У процесі виробництва сільськогосподар-
ської продукції нерідко поряд з основною 
продукцією отримують побічну, яка викорис-

товується в господарстві. Під час калькуляції 
основної продукції із загальної суми витрат 
віднімають насамперед вартість побічної про-
дукції із загальноприйнятою оцінкою.

Позамовний метод обліку витрат застосо-
вують у виробництвах, де продукція носить 
характер замовлень. Цей метод калькулю-
вання зазвичай використовується під час виго-
товлення одиничних виробів або в дрібносе-
рійних виробництвах. Він також характерний 
для організацій, що займаються наданням 
послуг або виконанням різних робіт. У вироб-
ничих організаціях позамовне калькулювання 
може мати місце, якщо виділити виробництво 
окремого виробу або невеликої партії виробів 
і отримати інформацію не про середню, а про 
індивідуальну собівартість [2].

В окремих випадках замовлення можуть 
складатися з великої кількості виробів. Але 
основною умовою заказного калькулювання 
є заздалегідь визначену кількість продукції 
заданого виду.

Як об'єкт калькулювання за замовного 
методу виступає виробниче замовлення. На 
замовлення локалізують і групують прямі 
витрати на виробництво, вони ж виступа-
ють ознаками аналітичних рахунків з обліку 
витрат, між якими періодично розподіляються 
непрямі витрати. На аналітичних рахунках 
послідовно збирають усі витрати за даним 
замовленням. До завершення замовлення 
витрати на нього являють собою незавер-
шене виробництво, а після його завершення 
незалежно від тривалості виконання – собі-
вартість готового продукту.

Попроцесний метод використовується в 
організаціях серійного або масового вироб-
ництва, як правило, з безперервним виробни-
чим циклом. При цьому вироби одного виду 
проходять у заданій послідовності певні про-
цеси, поки не будуть повністю завершені [3]. 
Попроцесний метод обліку витрат характер-
ний для таких галузей промисловості, як тек-
стильна, нафтопереробна, паперова, хімічна, 
машинобудівна, лакофарбова та ін.

На відміну від позамовного методу в неви-
робничій сфері попроцесне калькулювання 
зазвичай не застосовується.

В одній організації можуть одночасно 
застосовуватися як позамовний, так і попро-
цесний методи калькулювання.

Основною особливістю попроцесного каль-
кулювання є те, що всі прямі і непрямі витрати 
на виробництво враховуються за статтями 
калькуляції на весь випуск продукції, а не на 
індивідуальні вироби.
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За цього методу собівартість одиниці 
виробу розраховується діленням загальної 
суми витрат на кількість одиниць продукції.

У попроцесному калькулюванні центрами 
витрат виступають виробничі підрозділи або 
окремі виробничі процеси.

Попередільний метод використовується 
у галузях промисловості із серійним і пото-
ковим виробництвом, коли однакові вироби 
проходять у певній послідовності через усі 
етапи виробництва (галузі нафтопереробної, 
бавовняної, хімічної, цементної, целюлозно-
паперової, металургійної промисловості). 
Об'єктом калькулювання є продукт кожного 
закінченого переділу.

Сутність – прямі витрати відбивають у 
поточному обліку не за видами продукції, а 
по переділах (стадіях) виробництва. Пере-
діл – частина технологічного процесу, що 
закінчується отриманням готового напів-
фабрикату, який може бути відправлений 
у наступний переділ або реалізований на 
сторону. У результаті на виході з останнього 
переділу маємо НЕ напівфабрикат, а гото-
вий продукт.

Особливостями попередільного методу 
обліку, що відрізняють його від позамовного 
методу, є:

а) узагальнення витрат по переділах без-
відносно до окремих замовленнях, що дає 
змогу калькулювати собівартість продукції 
кожного переділу;

б) списання витрат за календарний період, 
а не за час виготовлення замовлення;

в) організація аналітичного обліку до син-
тетичного рахунку 20 «Основне виробництво» 
для кожного переділу;

г) простота і дешевизна: немає карток 
обліку замовлень, відсутня необхідність роз-
поділяти непрямі витрати між окремими 
замовленнями [4].

За комбінованого методу обчислення собі-
вартості із загальної суми витрат віднімається 
побічна продукція. Решта витрат розподіля-
ється між окремими видами спряженої про-
дукції або за методом коефіцієнтів, або реалі-
заційних цін, або іншим методом.

Більша частина вітчизняних організацій 
віддає перевагу фактичному методу обліку 
витрат і калькулювання собівартості продук-
ції. Сутність цього методу полягає у послідов-
ному накопиченні всіх фактично вироблених 
витрат та їх віднесенні на об'єкти калькулю-
вання господарських операцій. Порівняно з 
іншими цей метод найбільш простий і най-
менш трудомісткий.

Головні принципи фактичного методу:
– повне і документальне відображення 

витрат;
– реєстрація витрат у момент їх виник-

нення;
– локалізація витрат за певною ознакою;
– віднесення фактичних витрат на об'єкти 

їх обліку;
– порівняння фактичних витрат із плано-

вими.
Разом із перевагами фактичний метод має 

низку недоліків:
– накопичується інформація тільки про 

фактичну собівартість;
– відсутні оперативні дані про витрати;
– немає норм.
Усе це ускладнює проведення аналізу і не 

дає змоги швидко виявляти втрати.
Таким чином, виключається можливість 

оперативного контролю над використанням 
ресурсів, і складно виявити недоліки в органі-
зації виробництва, що робить цей метод нее-
фективним для управління.

Метод калькулювання собівартості продук-
ції включає у себе такі прийоми і способи: 

– пряме віднесення витрат за видами про-
дукції;

– виключення загальної суми витрат;
– застосування встановлених коефіцієнтів;
– розподіл витрат пропорційно вартості 

сполучених видів продукції;
– розподіл витрат відповідно до встановле-

них баз;
– підсумовування витрат;
– комбіноване обчислення собівартості 

продукції [5].
В єдиній системі бухгалтерського обліку 

виробничий облік є найважливішою частиною 
єдиної інтегрованої інформаційної системи, 
покликаної, з одного боку, забезпечити ефек-
тивне управління витратами і результатами 
в досягненні основної мети діяльності орга-
нізації – отримання необхідного прибутку, а з 
іншого – задоволення інформацією про вироб-
ничу діяльність індивідуальних і суспільних 
потреб усіх учасників економічних відносин.

Своєю чергою, процес виробничого обліку 
ділиться на дві складові частини: облік витрат 
на виробництво і калькуляційний облік.

Основна мета обліку витрат – виявити і 
відобразити всі фактичні витрати на виробни-
цтво за численними об'єктами обліку й озна-
ками, необхідними для управління. Дійсно, 
облік витрат на виробництво можна вести в 
будь-який деталізації, що цікавить управління. 
А калькуляційний облік обмежений цільовими 
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установками калькулювання. Тому вироб-
ничий облік ширше системи калькулювання. 
Калькуляційний облік являє собою тільки час-
тину виробничого обліку. Виробничий облік 
включає у себе і облік витрат на виробництво 
в різних аналітичних угрупованнях, і кальку-
лювання як сукупність обліку витрат за каль-
куляційними об'єктами, і розрахункові проце-
дури обчислення собівартості продукту певної 
споживної вартості.

Водночас функція виробничого обліку, яка 
полягає у контролі витрат у процесі вироб-
ництва, може бути виконана без калькуляції. 
Отже, вони цілком можуть функціонувати 
самостійно.

Поряд зі східними методами обліку витрат 
існують і західні: облік витрат за методом 
ABC, облік витрат за системою «директ-кос-
тинг», облік витрат за системою «стандарт-
кост», облік витрат за системою JIT. Най-
більш відомі з них – системи «директ-костінг» 
та «стандарт-кост».

Поняття «директ-костинг» (Direct-Costing-
System) було вперше введено в 1936 р. аме-
риканським економістом Д. Харрісоном як 
облік прямих витрат.

Система «директ-костинг» – це система 
управлінського обліку, заснована на класифі-
кації витрат на постійні і змінні, що включає у 
себе облік і аналіз витрат за їх видами, міс-
цями виникнення та носіями, а також облік 
фінансових результатів діяльності та при-
йняття оперативних управлінських рішень.

Сутність системи полягає у віднесенні 
змінних витрат безпосередньо на продукцію, 
постійних – на рахунку фінансових резуль-
татів, тобто під час розрахунку собівартості 
продукції враховуються тільки змінні витрати, 
а постійні витрати вважаються витратами 
періоду і списуються на рахунки продажів у 
повному обсязі. Тому виробнича собівартість 
відрізняється від собівартості реалізованої 
продукції на суму постійних витрат, що впли-
ває на розмір прибутку.

Одним із ключових показників системи 
«директ-костинг» є маржинальний дохід – різ-
ниця між виручкою від реалізації і змінними 
витратами.

Головною особливістю системи «директ-
костинг» є те, що собівартість продукції (робіт, 
послуг) ураховується і планується тільки в 
частині змінних витрат. При цьому постійні 
витрати збирають на окремому рахунку (або 
рахунках) і із заданою періодичністю спису-
ють безпосередньо на рахунок фінансових 
результатів.

Система «директ-костинг» дає змогу:
1) визначати форми залежності затрат від 

обсягів виробництва;
2) отримувати інформацію про прибутко-

вість або збитковість господарської діяльності 
залежно від обсягу виробництва і продажів;

3) оптимізувати товарний асортимент;
4) розраховувати критичну точку обсягу 

продажів;
5) проводити ефективну цінову політику;
6) прогнозувати поведінку витрат залежно 

від різних чинників;
7) вирішувати тактичні завдання управ-

ління організацією.
Разом із тим ця система має деякі недоліки.
За цієї системи собівартість запасів неза-

вершеного виробництва виявляється заниже-
ною. Так, вона не може бути використана для 
калькулювання фактичної виробничої собі-
вартості продукції за звітний рік.

Особливістю сучасної системи «директ-
костинг» є використання стандартів (норм) 
не тільки по змінних витратах, а й за постій-
ними, зокрема за змінної частини постійних 
накладних витрат. Стандартний «директ-кос-
тинг» – засіб досягнення кінцевої мети підпри-
ємства – отримання чистого прибутку [5].

Висновки з цього дослідження. Прові-
вши дослідження, виявлено недоліки про-
стого методу калькулювання собівартості 
продукції та внесено такі пропозиції:

– однопроцесний (однопередільний) нор-
мативний метод калькулювання собівартості 
продукції є основним і дає змогу контролю-
вати формування собівартості продукції за 
всім технологічним процесом, застосову-
вати ефективні заходи щодо попередження 
витрат і втрат;

– розроблена методика складання нор-
мативної (планової) калькуляції собівартості 
продукції на планований період, викладені 
прийоми обліку витрат за кожною статтею 
калькуляції як прямих, так і непрямих витрат, 
включення їх до собівартості кожного виду про-
дукції дають змогу контролювати утворення 
собівартості продукції по виробах для зни-
ження витрат і здешевлення їхньої вартості.

На їх основі складаються планові норма-
тивні калькуляції, фактичні витрати відобра-
жаються з підрозділом їх на витрати за нор-
мами і відхиленнями від них.

Система «стандарт-кост» як продовження 
нормативного методу обліку витрат. Назва 
«стандарт-кост» (Standard Costs) у широ-
кому сенсі має на увазі собівартість, установ-
лену заздалегідь (на противагу собівартості, 
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дані про яку збираються). Сенс цієї системи 
полягає у тому, що в облік вноситься те, що 
повинно статися, а не те, що сталося, врахо-
вується не суще, а належне, і відокремлено 
відображаються виниклі відхилення. Основне 
завдання – облік втрат і відхилень у прибутку 
підприємства.

В основі системи «стандарт-кост» лежить 
попереднє нормування витрат за елементами 
та статтями, складання нормативних кальку-
ляцій на основі діючих норм на окремі види 
виробів і їхні складові частини, уточнення цих 
калькуляцій у міру зміни діючих норм, роз-
дільний облік фактичних витрат за діючими 
нормами, щодо змін норм і за відхиленнями 
від норм, можливість обчислення фактичної 
собівартості продукції шляхом алгебраїчного 
підсумовування нормативної собівартості і 
врахованих змін за місяць норм.

Для ефективності калькуляції собівартості 
послуг в управлінському обліку можна вико-
ристовувати калькуляцію за нормативними 

затратами в поєднанні з позамовною каль-
куляцією. Калькуляція нормативних витрат є 
тим інструментом, який може доповнити поза-
мовну калькуляцію. Встановлення норматив-
них витрат може бути корисним за попере-
днього виробництва розрахунків за прямими 
матеріальними витратами, нормативними 
накладними видатками, необхідними для вико-
нання кожного замовлення. Це поєднання дає 
змогу реально оцінити ступінь ризику під час 
виробництва, спростити роботу менеджера та 
бухгалтера, скоротити витрати часу в процесі 
аналізу кінцевих результатів діяльності органі-
зації на певному відрізку часу.

Проте позамовний метод обліку витрат 
і калькулювання собівартості – це єдиний 
метод, за допомогою якого можливо здійснити 
підвищення оперативності контролю над пря-
мими витратами під час упровадження осно-
вних елементів нормативного методу обліку 
витрат за всіма операціями і роботами, що 
здійснюються під час виконання замовлень.
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Стаття присвячена актуальним питанням аналізу структури заробітної плати робітників та застосування 
під час її формування індивідуальних показників, що мотивуватимуть персонал на випуск продукції заданого 
обсягу та якості. Для поліпшення структури заробітної плати робітників сталеплавильних цехів запропонова-
но застосовувати відрядно-преміальну систему оплати праці з визначенням відрядного заробітку робітників 
окремого підрозділу за результатами конкретного циклу виготовлення сталі з урахуванням рівня якості виго-
товленої продукції та можливості її реалізації. Виконано порівняльний аналіз складових елементів заробітної 
плати робітників сталеплавильного виробництва до та після зміни умов їх мотивації до випуску продукції за-
значеного обсягу та рівня якості.
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Король Г.А., Распопова Ю.А., Безгодкова А.А. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья посвящена актуальным вопросам анализа структуры заработной платы работников и использо-
вания при ее формировании отдельных показателей, которые мотивируют персонал к выпуску продукции 
заданного объема и качества. Для улучшения структуры заработной платы рабочих сталеплавильного цеха 
предложено использовать сдельно-премиальную систему оплаты труда с использованием сдельного зара-
ботка рабочих конкретного подразделения по результатам конкретного цикла производства стали, учитывая 
уровень качества выпускаемой продукции и возможности ее реализации. Проведено сравнительный анализ 
составных элементов заработной платы работников сталеплавильного производства до и после изменения 
условий их мотивации к выпуску продукции заданного объема и качества.

Ключевые слова: структура заработной платы, рабочие, сталеплавильное производство, объем и каче-
ство продукции, анализ.

Korol’ H.O., Raspopova Yu.O., Bezgodkova A.О. ANALYSIS OF THE WAGE STRUCTURE OF STEELPLANT 
EMPLOYEES

The article is devoted to the actual issues of analysis of the wage structure of employees and the applications of 
individual ratios while its development that will motivate employees to achieve specific volume and quality of output. 
To improve the wage structure of steel-plant employees, it had been proposed to apply a piece-plus-bonus wage 
system where the piece-work basis of separate units’ employees depends on the each separate steelmaking cycle’s 
results, taking into account the quality of output and the possibilities for its realisation. It had been done a compara-
tive analysis of the wage structure elements of steel-plant employees before and after changes in motivation condi-
tions to achieve specific volume and quality of output.

Keywords: wage structure, employees, steel-plant, volume and quality of output, analysis.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині умови ринку диктують підпри-
ємствам правила поведінки, змушують удо-

сконалюватися, працювати над зменшенням 
витрат, підвищувати якість продукції. Значну 
роль у формуванні якості продукції в таких 
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галузях, як металургія, відіграє персонал 
підприємства, зокрема робітники, що при-
ймають безпосередню участь у виробництві 
металопродукції, яка здебільшого визнача-
ється якістю сталі. Менеджмент персоналу 
базується на його мотивації, найважливішою 
предметною областю якої є випуск продукції 
заданого обсягу та якості, значну роль у чому 
відіграє внесок виробничих робітників. З цього 
випливає актуальність аналізу та перегляду 
структури заробітної плати виробничих робіт-
ників сталеплавильних цехів металургійних 
підприємств у напрямі забезпечення необхід-
них обсягу та якості продукції.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз структури заробітної плати пер-
соналу виробничих підприємств, наведений 
у наукових працях [1, с. 38; 2, с. 114; 3, с. 148; 
4, с. 223], показав, що в системах мотивації 
не завжди використовуються оціночні показ-
ники якості виготовленої продукції, а ті, що 
використовуються, є узагальненими показ-
никами, які оцінюють якість продукції як 
результат роботи персоналу всього цеху або 
підприємства загалом. Серед таких показни-
ків є загальні (питома вага сертифікованої, 
експортної, продукції вищої категорії якості, 
середній коефіцієнт сортності та ін.), а також 
непрямі (втрати від браку, випуск продукції 
суворо за замовленнями та ін.). Такі показ-
ники не враховують внеску окремих вироб-
ничих підрозділів цеху (ділянок, відділень) 
у формування якості продукції. При цьому 
ступінь дотримання встановленого рівня 
індивідуальних показників (параметрів) 
якості сталі (вміст вуглецю, сірки; значення 
ударної в’язкості, межі текучості; наявність 
неметалевих включень та ін. [5, с. 93]) в 
системі мотивації персоналу сталеплавиль-
них цехів, зокрема робітників, практично не 
застосовується. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Зазначений стан 
питання викликав необхідність в аналізі 
структури заробітної плати робітників стале-
плавильних цехів та її удосконаленні за раху-
нок використання індивідуальних показників 
(параметрів) якості сталі і врахування внеску 
робітників кожного окремого підрозділу цеху в 
досягнення заданих значень цих параметрів.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є покращення структури заробітної 
плати робітників сталеплавильного виробни-
цтва на основі її аналізу та втілення заходів з 
їх мотивації до випуску продукції зазначеного 
обсягу та рівня якості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз форм оплати праці та струк-
тури заробітної плати показав, що для оплати 
праці робітників застосовується як почасова, 
так і відрядна форми. У сучасних умовах гос-
подарювання перевага, як правило, відда-
ється почасовій формі оплати праці, тому що 
розвиток науково-технічного прогресу зумов-
лює підвищення рівня автоматизації виробни-
цтва, в результаті чого розширюються функції 
робітників зі спостереження та контролю за 
апаратурними процесами. У повній мірі це 
положення стосується сталеплавильних цехів 
металургійних підприємств, у яких робітники 
основних професій працюють найчастіше за 
почасовою формою оплати праці. Для підви-
щення зацікавленості робітників у виконанні 
виробничої програми щодо певного обсягу та 
рівня якості продукції й збереження ресурсів 
на металургійних підприємствах застосову-
ється почасово-преміальна система оплати 
праці, яка враховує не тільки оплату за тари-
фом, але й додаткову заробітну плату з вико-
ристанням системи показників преміювання.

Структура середньомісячної заробітної 
плати робітників сталеплавильних цехів дея-
ких металургійних підприємств Дніпровського 
регіону наведена в табл. 1.

Як видно з табл. 1, премії робітників, що 
пов’язані з виконанням виробничих завдань, 
являють собою сукупність премій за резуль-
татами роботи підприємства та за результа-
тами роботи цеху, мають значну питому вагу 
у загальній сумі середньомісячної заробітної 
плати робітників і становлять в умовах підпри-
ємств Х та Z відповідно 12,5% і 15,5% (рис. 1).

Як правило, премія за результатами 
роботи цеху значно більша, ніж за результа-
тами роботи підприємства. Так, наприклад, 
у структурі заробітної плати робітників ста-
леплавильного цеху підприємства Х питома 
вага премії за результатами роботи цеху ста-
новить у середньому 11,7%, тоді як премія за 
результатами роботи заводу – 0,8%. В умовах 
підприємства Z ці показники становлять від-
повідно 14,3% та 1,2%.

Аналіз засад преміювання на підпри-
ємствах X та Z виявив, що розмір премії 
для підрозділів підприємства або цеху за 
результатами роботи підприємства кожний 
календарний період визначається за рішен-
ням керівництва відповідно до загального 
рівня прибутку, фінансового стану та вне-
ску цеху у результати роботи підприємства. 
Такий вид преміювання мотивує робітників 
до досягнення кінцевих результатів роботи 
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підприємства. Розподіл цієї премії між пра-
цівниками внутрішньоцехових підрозділів 
найчастіше виконується за рішенням керів-
ництва цеху, і для кожного робітника її роз-
мір визначається індивідуально як відсоток 
від його заробітної плати за тарифом від-
повідно до кваліфікації та фактично від-
працьованого часу. Часто таке преміювання 
має ситуативний характер і не має достат-
нього економічного обґрунтування. 

Премія за результатами роботи цехів, 
зокрема сталеплавильних, яка у загальній 
сумі преміювання має переважну питому вагу, 
призначається головним чином за рівень вико-
нання та за перевиконання заданого обсягу 
виробництва у натуральному виразі. Крім 
того, здійснюється преміювання за економію 
матеріальних та енергетичних ресурсів. У разі 
їх перевитрати та невиконання плану з обсягу 
виробництва і недотримання встановленого 

рівня якості продукції премія коригується у бік 
зниження відповідно до умов преміювання. 
При цьому може застосовуватися прогре-
сивна шкала преміювання за економію вста-
новленого обсягу ресурсів або частина суми 
економії (від 40% до 50%) розподілятися між 
робітниками підрозділів. 

Слід зазначити, що фактори преміювання 
за результатами роботи цеху, які здебільшого 
застосовуються в практиці сталеплавиль-
них цехів, мають як переваги, так і недоліки 
(табл. 2).

Так, під час аналізу структури заробітної 
плати виявлено, що застосування показників 
виконання та перевиконання заданого обсягу 
виробництва у натуральному виразі мотивує 
робітників підрозділу до підвищення обсягу 
виробництва, що сприяє підвищенню ефек-
тивності використання основних засобів та 
виробничих потужностей підприємства. Крім 

Таблиця 1
Структура середньомісячної заробітної плати  

робітників сталеплавильних цехів металургійних підприємств України
Складові елементи середньомісячної 

заробітної плати робітників
Питома вага по підприємствах, % 

підприємство Х підприємство Z
1 Основна заробітна плата 41,3 43,4
2 Додаткова заробітна плата, в тому числі: 58,5 56,3
 – премія за результатами роботи цеху; 11,7 14,3
 – премія за результатами роботи підприємства; 0,8 1,2
 – інші виплати з додаткової заробітної плати 46,0 40,8
3 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 0,2 0,3
Всього 100,0 100,0

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Премії робітників сталеплавильного цеху, що 
пов’язані з виконанням виробничих завдань 

Премія за результатами роботи 
підприємства відповідно до: 

- рівня прибутку; 
- фінансового стану 

підприємства; 
- внеску цеху у результати 

роботи підприємства. 

Премія за результатами роботи 
цеху відповідно до: 

- виконання та перевиконання 
заданого обсягу виробництва 
у натуральному виразі; 

- економії ресурсів; 
- досягнутого рівня якості 

продукції. 

Рис. 1. Складники премії робітників, що пов’язані  
з виконанням виробничих завдань в умовах сталеплавильного цеху 

металургійного підприємства
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того, мотивація робітників до збільшення 
обсягу виробництва зумовлює зниження собі-
вартості одиниці продукції за рахунок постій-
них витрат. Але під час заохочення робітників 
до збільшення обсягів виробництва є ризики 
недотримання ними: заданого рівня якості і 
підвищення цього рівня взагалі; ритмічності 
виробництва продукції; заданого сортаменту 
продукції; встановлених портфелем замов-
лень обсягів.

Застосування під час формування струк-
тури заробітної плати показників еконо-
мії матеріальних та енергетичних ресурсів 
сприяє зниженню собівартості продукції, що 
зумовлює підвищення ефективності вироб-
ництва. Але ці показники не заохочують 
робітників до випуску продукції відповідної 
якості або підвищення її рівня. При цьому є 
ризик порушення технології виробництва за 
перевищення припустимої межі економії, що 
може привести до браку продукції або зміни 
її сортаменту.

Показник виконання замовлень сьогодні 
під час формування структури заробітної 
плати робітників сталеплавильного цеху 
найчастіше використовується для їх заохо-
чення до випуску якісної продукції та харак-
теризує рівень виконання договірних зобов’я-
зань щодо випуску сталі заданого обсягу та 
якості. Невиконання договірних зобов’язань 

може мати місце навіть тоді, коли план з 
обсягу виробництва сталі перевиконаний, 
але при цьому спостерігаються зрушення в 
структурі сортаменту цеху внаслідок виго-
товлення бракованої сталі або виготовлення 
її з незначними порушеннями щодо якості. 
Також показник виконання замовлень є уза-
гальнюючим та непрямим і в недостатньому 
ступені стимулює робітників до дотримання 
ними вимог щодо хімічного складу та метало-
графічних властивостей, тобто саме того, що 
і відображає насправді якість сталі. Крім того, 
цей показник у системі мотивації однаково оці-
нює результати колективної роботи робітників 
виробничих підрозділів цеху, не враховуючи 
їхнього індивідуального внеску у формування 
якості сталі в процесі її виготовлення.

Отже, аналіз структури заробітної плати 
виробничих робітників сталеплавильних 
цехів показав, що мотиваційний механізм 
почасово-преміальної системи оплати праці 
завдяки преміюванню деякою мірою спо-
нукає робітників до використання резервів 
підвищення обсягу виробництва, зниження 
собівартості виробленої сталі за еконо-
мії матеріальних та енергетичних ресурсів, 
виконання договірних зобов’язань щодо сор-
таменту та якості продукції. Однак викорис-
тання такої системи оплати праці в цих умовах 
не дає змоги повною мірою справедливо оці-

Таблиця 2
Аналіз основних факторів преміювання робітників виробничих підрозділів

Фактори 
преміювання Переваги показників Недоліки показників

Виконання та 
перевиконання 
заданого обсягу 
виробництва у 
натуральному 
виразі

Мотивує робітників підрозділу 
до підвищення обсягу виробни-
цтва у натуральному виразі, що 
сприяє підвищенню ефективності 
використання основних засобів та 
виробничих потужностей підпри-
ємства. Зумовлює зниження собі-
вартості одиниці продукції за раху-
нок постійних витрат.

Не сприяє дотриманню:
– заданого рівня якості і підвищення 
цього рівня взагалі;
– ритмічності виробництва продукції;
– заданого сортаменту продукції;
– встановлених портфелем замов-
лень обсягів.

Економія 
матеріальних 
та енергетичних 
ресурсів

Мотивує робітників до зниження 
собівартості продукції, що зумов-
лює підвищення ефективності 
виробництва.

Не сприяє підвищенню якості про-
дукції або випуску продукції відпо-
відної якості. Є ризик порушення 
технології виробництва під час пере-
вищення припустимої межі економії, 
що може привести до браку продук-
ції або зміни її сортаменту.

Виконання 
замовлень

Мотивує робітників до дотримання 
ними умов договірних зобов’я-
зань з випуску продукції заданого 
обсягу та якості.

Показник у системі мотивації одна-
ково оцінює роботу персоналу різних 
виробничих підрозділів, не врахову-
ючи їх внеску у формування індиві-
дуальних показників якості продукції 
(найважливіших параметрів власти-
востей).
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нити внесок робітників кожного конкретного 
підрозділу цеху. Водночас сталеплавильне 
виробництво належить до таких, у яких кож-
ний цикл виробництва сталі відокремлений у 
часі і просторі та являє собою виготовлення 
партії стальних злитків або заготівок у резуль-
таті відповідної плавки, тому є не тільки необ-
хідність, але й можливість використання від-
рядно-преміальної системи оплати праці 
для робітників кожного окремого підрозділу 
сталеплавильного цеху за результатами кон-
кретного циклу виробництва сталі. 

Під час застосування відрядно-преміальної 
системи оплати праці для робітників підрозді-
лів важливим є обґрунтування показників, які 
мотивуватимуть робітників до випуску сталі 
заданого обсягу, якості, сортаменту, а також 
раціональне використання матеріальних та 
енергетичних ресурсів. При цьому необхідно 
врахувати, що одночасне використання вели-
кої кількості показників і умов преміювання 
приводить до втрати наочності зв’язку сис-
теми преміювання з основними завданнями 
виробництва, результатами діяльності колек-
тиву та ймовірності їх невиконання, тому для 
мотивації робітників доцільно використову-
вати до 4 показників [1, с. 35].

Слід зазначити, що під час застосування 
відрядно-преміальної системи оплати праці 
немає сенсу у формуванні структури заробіт-
ної плати робітників використовувати показ-
ники преміювання за перевиконання обсягу 
виробництва, оскільки в прямому відрядному 
заробітку робітників уже враховується факт 
перевиконання, а мотивувати робітників до 
випереджаючого (прогресивного) зростання 
обсягу виробництва в умовах дії договорів 
поставок недоцільно. Тим більше що переви-
конання не може бути надвеликим, оскільки 
обсяги виробництва сталі визначаються вироб-
ничою потужністю сталеплавильних агрегатів.

В умовах сталеплавильного виробництва 
важливу роль відіграє якість виробленої про-
дукції, що впливає на кінцевий результат 
роботи підприємства. Під час заохочення 
робітників діючих сталеплавильних цехів, як 
указувалося, здебільшого використовують 
узагальнюючий показник якості (див. табл. 1), 
який відображає фактичний рівень виконання 
договірних зобов’язань. Тобто у разі вико-
нання замовлень розмір заробітку не зміню-
ється, а у разі невиконання розмір заробітку 
коригується на рівень виконання замовлень у 
напрямі зменшення. 

На практиці покарання за невиконання 
встановленого рівня замовлень робітники 

всіх виробничих підрозділів цеху несуть одна-
ковою мірою, і, таким чином, під час розподілу 
премії за результатами роботи сталеплавиль-
ного цеху робота підрозділів оцінюється без 
урахування їх внеску у формування найваж-
ливіших параметрів якості продукції. Тому 
пропонується для справедливого врахування 
внеску підрозділів у досягнення заданого 
рівня параметрів властивостей сталі, виго-
товленої в окремому циклі, застосовувати 
коефіцієнт забезпечення якості та коефіцієнт 
можливості використання виплавленої сталі 
відповідно до результатів окремого циклу її 
виготовлення. Механізм визначення вказа-
них коефіцієнтів наведений у дослідженні 
[6, с. 20]. Фактично застосування коефіцієнтів 
забезпечення якості та можливості викорис-
тання виплавленої сталі в структурі заробітної 
плати робітників набуватиме вигляду знижки 
за порушення якості сталі з урахуванням мож-
ливості її використання або реалізації.

Для посилення мотивації робітників до 
виконання плану та економії матеріальних і 
енергетичних ресурсів доцільно, використо-
вуючи запропоновані показники, структуру 
заробітної плати доповнити преміюванням 
за результатами роботи цеху щодо вико-
нання плану з обсягу виробництва сталі та 
економії матеріальних і енергетичних ресур-
сів. Оскільки в системі мотивації необхідно 
враховувати загальний результат з обсягу 
виплавленої сталі, а визначення економії 
ресурсів за результатами окремого циклу 
виготовлення сталі за сучасного рівня інфор-
маційного забезпечення в умовах металургій-
ного підприємства досить проблематичне, а 
остаточне підведення результатів щодо собі-
вартості сталі виконується після завершення 
звітного періоду, пропонується премії за вико-
нання плану з обсягу виробництва сталі та 
економію ресурсів визначати за результатами 
роботи сталеплавильного цеху за календар-
ний період, як це і здійснюється сьогодні у 
практиці роботи металургійних підприємств. 

Порівняння структури заробітної плати 
робітників сталеплавильного цеху до та після 
удосконалення системи їх мотивації наведено 
на рис. 2.

Висновки з цього дослідження. Аналіз 
структури заробітної плати робітників стале-
плавильних цехів діючих підприємств вия-
вив, що вона складається з оплати за фак-
тично відпрацьований час (застосовується 
почасово-преміальна система оплати праці), 
доплат за умови праці, сум премій і надба-
вок (знижок) за різні досягнення щодо вико-
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нання виробничої програми тощо. Водночас у 
наявних умовах для заохочення робітників до 
виконання рівня договірних зобов’язань щодо 
випуску сталі заданого обсягу та якості засто-
совується показник виконання замовлень. 
Такий показник є узагальнюючим та непрямим 
і в недостатньому ступені стимулює робітни-
ків до дотримання ними вимог щодо хімічного 

Рис. 2. Порівняння складових елементів заробітної плати  
робітників сталеплавильного цеху за результатами удосконалення  

їх мотивації до випуску якісної продукції

складу та металографічних властивостей, 
тобто саме того, що і відображає насправді 
якість сталі. Крім того, цей показник у системі 
мотивації однаково оцінює результати колек-
тивної роботи робітників виробничих підроз-
ділів цеху, не враховуючи їх індивідуального 
внеску у формування якості сталі в процесі її 
виготовлення.
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Для поліпшення структури заробітної 
плати робітників сталеплавильних цехів 
запропоновано використання відрядно-пре-
міальної системи оплати праці замість поча-
сово-преміальної з визначенням відрядного 
заробітку робітників окремого підрозділу за 
результатами конкретного циклу виготов-
лення сталі. Замість непрямого показника 
якості (відсотка невиконання встановленого 
рівня замовлень за звітний період) під час 
формування оновленої структури заробітної 
плати запропоновано застосування коефіці-
єнта забезпечення якості разом із коефіці-
єнтом можливості використання виплавле-
ної сталі відповідно до результатів окремого 
циклу її виготовлення, що дасть змогу спра-

ведливо визначати результати праці робіт-
ників кожного підрозділу цеху з дотримання 
встановленого рівня якості сталі. Під час 
формування оновленої структури заробітної 
плати показник преміювання за перевико-
нання обсягів виробництва був виключений, 
оскільки мотивувати випереджаюче зрос-
тання обсягу виробництва в сучасних ринко-
вих умовах немає сенсу.

Перспективою подальших досліджень у 
цьому напрямі є розроблення методичного 
підходу до врахування у структурі заробітної 
плати персоналу керівного складу сталепла-
вильного цеху показників рівня якості виготов-
леної продукції та можливості її подальшого 
використання. 
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У статті розглянуто конфлікт інтересів, який є об’єктивним явищем у професійній діяльності бухгалтера, а 
його наявність підвищує ризик вчинення корупційних діянь та може заподіяти шкоду правам і законним інтер-
есам громадян, іншим суб’єктам господарської діяльності, а також державі. Обґрунтовано, що врегулювання 
конфлікту інтересів та вжиття заходів для його уникнення є обов’язковим складником діяльності будь-якої 
компанії, яка зацікавлена у збереженні власного майна та ділової репутації. 

Ключові слова: конфлікт інтересів, бухгалтерський облік, професійна етика, професійні стандарти та 
принципи.

Мельник Н.Г., Питель С.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В статье рассмотрен конфликт интересов, который является объективным явленим в профессиональной 

деятельности бухгалтера, а его наличие повышает риск совершения коррупционных деяний и может причи-
нить вред правам и законным интересам граждан, другим субъектам хозяйственной деятельности, а также 
государству. Обосновано, что урегулирование конфликта интересов и принятие мер для его предотвращения 
является обязательной составляющей деятельности любой компании, которая заинтересована в сохранении 
собственного имущества и деловой репутации.

Ключевые слова: конфликт интересов, бухгалтерский учет, профессиональная этика, профессиональ-
ные стандарты и принципы.

Melnyk N.H., Pytel S.V. ACCOUNTING IN A CONFLICT OF INTEREST
The article deals with the conflict of interests, which is an objective phenomenon in the professional activity of an 

accountant, and its presence increases the risk of corruption and may cause damage to the rights and legitimate in-
terests of citizens, other economic entities, as well as the government. Substantiated that the settlement of a conflict 
of interest and taking measures to avoid it is an indispensable part of any company that is interested in preserving 
its own property and business reputation.

Keywords: conflict of interest, accounting, professional ethics, professional standards and principles.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблеми, які виникають через 
наявність або загрозу конфлікту інтересів, є 
актуальними як на макро- так і на мікроеко-
номічному рівнях. Наприклад, керівники під-
приємств, установ та організацій, особливо 
державного сектору, повинні постійно контр-
олювати виникнення обмежень і заборон, 
пов'язаних із конфліктом інтересів. Особиста 
зацікавленість (пряма або непряма) особи, 
яка займає відповідну посаду, передбачає 
обов'язковість заходів щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, наявність 
яких впливає або може вплинути на належне, 
об'єктивне і неупереджене виконання поса-

дових (службових) обов'язків або здійснення 
повноважень. Така ситуація може заподіяти 
шкоду правам і законним інтересам громадян, 
іншим суб’єктам господарської діяльності, а 
також державі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття конфлікту інтересів досліджу-
ється у декількох площинах: у юридичній – 
для нормативно-правового визначення цього 
поняття, у практичній – для пошуку шляхів 
уникнення конфлікту та його врегулювання. 
При цьому, на думку О. Мороза, конфлікт 
інтересів в юридичному аспекті є проявом 
корупції [1]. У міжнародному праві головним 
документом є Конвенція ООН проти корупції, 
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прийнята резолюцією Генеральної Асамб-
леї у 2003 році (набрала чинності в Україні у 
2010 році). На національному рівні – Закон 
України «Про запобігання корупції», Мето-
дичні рекомендації щодо запобігання та вре-
гулювання конфлікту інтересів (затверджено 
рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції (НАЗК) у 2017 році), а 
також низка інших документів. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Наявність кон-
флікту інтересів у професійній діяльності 
аудитора підкреслюється багатьма науков-
цями. Зокрема, К.О. Назарова наголошує, 
що загроза конфлікту інтересів у своїй діяль-
ності є важливим складником професійного 
виконання аудитором своїх обов'язків [2]. 
Н.С. Шалімова зауважує, що проблема кон-
флікту інтересів має комплексний, міжгалу-
зевий характер, оскільки торкається точок 
взаємодії в галузі цивільного, господарського 
адміністративного, конституційного права, 
судового процесу, і тому повинна бути врахо-
вана під час дослідження аудиту [3]. Водночас 
дослідження конфлікту інтересів у професій-
ній діяльності бухгалтера в наукових публіка-
ціях практично не висвітлено або згадується 
лише фрагментарно. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Головною метою цього 
дослідження є виявлення загроз, які можуть 
створювати конфлікт інтересів у професійній 
діяльності бухгалтера, та визначення засте-
режних заходів для їх уникнення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Визначення змісту поняття «конфлікт 
інтересів» має значення для правильного 
вживання заходів щодо його врегулювання у 
різних сферах діяльності, зокрема, в бухгал-
терському обліку.

Законом України «Про запобігання коруп-
ції» конфлікт інтересів поділяється на реаль-
ний та потенційний. При цьому потенційний 
конфлікт інтересів – наявність у особи приват-
ного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої 
службові чи представницькі повноваження, 
що може вплинути на об’єктивність чи неупе-
редженість прийняття нею рішень або на вчи-
нення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень; реальний конфлікт 
інтересів – суперечність між приватним інтер-
есом особи та її службовими чи представ-
ницькими повноваженнями, що впливає на 
об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень або на вчинення чи невчинення дій під 
час виконання зазначених повноважень [4]. 

Тобто складниками конфлікту інтересів є 
приватний інтерес (майновий чи немайно-
вий), службові чи представницькі повнова-
ження (безпосередні та загальнослужбові), 
співвідношення яких спричиняє виникнення 
реального або ж потенційного конфлікту 
інтересів [5]. 

У більшості нормативних документів та 
роз’ясненнях, які стосуються практичного 
застосування Закону України «Про запобі-
гання корупції», зазначається, що наявність 
конфлікту інтересів не обов’язково приво-
дить до фактів корупції, однак істотно підви-
щує ризик вчинення корупційних діянь та є, по 
суті, їх передумовою.

У практичній площині розглядається безпо-
середньо конфлікт інтересів як суперечність 
між особистими інтересами особи та її служ-
бовими повноваженнями, а також негативний 
вплив такого конфлікту на прийняття (непри-
йняття) рішень і на вчинення (не вчинення) дій 
під час виконання службових повноважень. 

У дослідженнях зарубіжних науковців кон-
флікт інтересів здебільшого трактується з 
практичної позиції. Розглянемо декілька під-
ходів щодо цього поняття. 

Конфлікт інтересів – це конфлікт між про-
фесійною відповідальністю щодо захисту 
інтересів клієнтів, компанії та громадськості, а 
також власних інтересів. Він компрометує про-
фесійні судження, впливає на об'єктивність та 
є наслідком матеріальних, економічних інтер-
есів, особистих стосунків [6]. 

Конфлікт інтересів виникає в ситуації, коли 
на рішення посадової особи впливає її осо-
бистий інтерес. Такий конфлікт може впли-
нути на неупередженість та об'єктивність 
людини через можливість зіткнення особис-
того інтересу з професійним та суспільним [7]. 

Відповідно до Кодексу професійної пове-
дінки Американського інституту сертифіко-
ваних публічних бухгалтерів (AICPA Code of 
Professional Conduct), конфлікт інтересів ство-
рює несприятливі умови та загрозу власного 
інтересу, які суперечать Правилам доброчес-
ності та об'єктивності (Integrity and Objectivity 
Rule) [8].

У професійній діяльності бухгалтера кон-
флікт інтересів може мати безпосередній 
вплив на його об’єктивність або неуперед-
женість, а також непрямий вплив у разі при-
йняття рішень під тиском посадової особи, 
яка діє в умовах конфлікту інтересів. 

Як зазначають В.П. Бралатан, Л.В. Гуца-
ленко, Н.Г. Здирко, внаслідок дотримання 
своїх обов'язків бухгалтер може опинитися 
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під тиском щодо дій або поведінки, які можуть 
безпосередньо або опосередковано ставити 
під загрозу дотримання ним фундаменталь-
них принципів. Такий тиск може бути явним 
або прихованим, його може здійснювати без-
посередній керівник, менеджер, директор або 
інша особа організації-роботодавця [9].

У цьому разі бухгалтер може опинитися 
під тиском, спрямованим на: порушення 
ним законодавчих або нормативних актів; 
порушення ним технічних або професійних 
стандартів; підтримку стратегії керівництва 
на отримання неетичних або незаконних 
доходів; подання неправдивої або навмисно 
оманливої інформації (включно зі введен-
ням в оману внаслідок мовчання) іншим осо-
бам (аудиторам організації-роботодавця або 
регуляторним органам); подання або асоці-
ювання з фінансовою чи нефінансовою звіт-
ністю, яка суттєво викривляє факти, вклю-
чаючи звітність, яка стосується фінансових 
звітів; дотримання податкових вимог; дотри-
мання законодавства; звітів, обов'язкових 
для надання органам, що регулюють обіг цін-
них паперів [9, с. 111].

Професійна етика формує певні вимоги 
до поведінки бухгалтера у конфліктній ситу-
ації, проте іноді вплив конфлікту інтересів та 
його наслідки можуть мати непередбачуваний 
характер.

І хоча здебільшого професійні якості та 
переконання дають внутрішню впевненість, 
що облікові працівники мають залишатися 
об'єктивними і захищатися від впливу кон-
фліктів інтересів, у практичній діяльності є 
досить прикладів, які доводять наявність 
об’єктивних обмежень, коли професійні бух-
галтери стикаються з конфліктами. 

У більшості ситуацій за наявності реаль-
ного або потенційного конфлікту інтересів 
виникають умови для отримання бухгалте-
ром будь-якої форми фінансової вигоди від 
транзакцій на власну користь або користь 
третіх осіб. 

Водночас дослідження науковців зі США 
показали, що бухгалтери можуть знаходи-
тися під впливом фінансових відносин із клі-
єнтами через їх рішення, що впливають на 
те, як інформація сприймається та обробля-
ється [6].

Як правило, спосіб пошуку та викорис-
тання інформації впливає на цілі та попере-
дні погляди. Несвідомо бухгалтер може «не 
бачити» дані, на які повинен звернути увагу. 
Людина частіше некритично сприймає інфор-
мацію, яка відповідає її особистому погляду, 

і, швидше за все, відкидає інформацію, яка 
суперечить її поглядам, або, принаймні, буде 
набагато критичніша до неї.

Несвідомі та ненавмисні упередження 
називаються ментальними забрудненнями 
(mental contaminations), вони не мають 
фізичних ознак, тому їх виявити та попе-
редити надзвичайно важко. Такі ментальні 
забруднення є процесом, за якого людина 
має небажану реакцію через несвідому 
або неконтрольовану обробку інформа-
ції, набуття небажаних суджень, емоцій чи 
поведінки. Виникнення ментальних забруд-
нень також є складником конфлікту інтер-
есів у професії бухгалтера. 

Згідно з Кодексом професійної етики бух-
галтерів, розробленим Міжнародною феде-
рацією бухгалтерів (в редакції 2015 року), 
бухгалтер може зіткнутися з конфліктом інтер-
есів, коли займається професійною діяль-
ністю. Конфлікт інтересів створює загрозу 
об'єктивності та вливає на інші фундамен-
тальні професійні принципи. Подібні загрози 
можуть виникати у таких ситуаціях:

– бухгалтер здійснює професійну діяль-
ність, пов'язану з певним питанням, для двох 
або більше сторін, інтереси яких суперечать 
один одному; або

– інтереси бухгалтера щодо конкретного 
питання та інтересів сторони, для якої він здій-
снює свою професійну діяльність, пов'язану з 
цим питанням, є конфліктними.

Беручи до уваги різні обставини виник-
нення, окремі частини вищезгаданого Кодексу 
стосуються конфлікту інтересів професійних 
бухгалтерів у публічній практиці та професій-
них бухгалтерів у бізнесі.

Конфлікти інтересів виникають у всіх про-
фесіях, тому неправильно вважати, що навіть 
найкраще розроблені стандарти, кодекси, 
норми, правила дозволять уникнути таких 
конфліктів. Будь-яка компанія, її власники, 
учасники бізнесових процесів, реальні та 
потенційні партнери компанії чи користувачі 
інформації повинні бути готові до конфлікту 
інтересів та вміти вчасно попередити чи реа-
гувати на його вплив для створення умов, 
сприятливих для ведення бізнесу [10]. 

На думку Р. Мооси, незважаючи на те, що 
національні та професійні бухгалтерські орга-
нізації надають вказівки і рекомендації щодо 
того, як можна виявляти та управляти потен-
ційними конфліктами, спосіб, яким вони оста-
точно вирішуються, підлягає професійному 
супроводу. Більшість компаній застосовують 
власні професійні стандарти, які оцінюють 
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потенційні конфлікти, і визначають, чи слід 
призначити або відхилити завдання. Проте, 
незалежно від детермінації, зробленої бухгал-
тером самостійно, важливо зрозуміти, як ком-
панія виявляє конфлікти і визначає, чи можна 
ними управляти [11].

Згідно з Кодексом професійної етики 
бухгалтерів Австралії та Нової Зеландії, які 
фактично базуються на Кодексі, розробле-
ному Міжнародною федерацією бухгалтерів, 
найкращий спосіб управління конфліктами 
інтересів можна звести до шести «золотих 
правил» [12]:

1. Ідентифікувати потенційний та фактич-
ний конфлікт інтересів.

2. Виявити конфлікт та запропонувати 
запобіжні заходи. 

3. Запропонувати можливість отримати 
незалежну консультацію.

4. Отримати згоду діяти.
5. Задокументувати: розкриття конфлікту; 

запропоновані заходи; можливість самостій-
ної консультації і, що важливо, отриману згоду 
клієнта продовжувати діяти.

6. Переоцінка змін у характері зобов’язань.
Кодекс професійної поведінки AICPA про-

понує застосовувати правило “ACE” щодо 
конфлікту інтересів, яке охоплює такі склад-
ники, як [8]:

– обізнаність (Awareness) – потрібно 
усвідомлювати, що конфлікт інтересів може 
виникнути у будь-якій ситуації, тому прогно-
зування ризику та оцінка конфлікту є важли-
вими складника управління ним;

– комунікація (Communication) – є важли-
вою гарантією, яка допомагає управлінню кон-
фліктом інтересів та поєднує у собі принцип 
трьох D: розкриття інформації (Disclosure), 
рішення (Decisions) та документування 
(Documentation).

– вихід (Exit) – здебільшого професійні 
компанії мають досить важелів та механіз-
мів для вирішення ситуації з конфліктом 
інтересів, а також запроваджують превен-
тивні заходи та гарантії, щоби зменшити 
загрозу цілісності та об'єктивності до при-
йнятного рівня. 

У будь-якому разі компанії повинні вживати 
заходів для запобігання конфлікту інтересів, 
застосувати їх для усунення загроз або змен-
шення цих загроз до прийнятного рівня. До 
числа таких застережних заходів, на думку 
В.П. Бралатан, Л.В. Гуцаленко, Н.Г. Здирко, 
можуть відноситися [9, с. 117]:

– політика та процедури визначення рівня 
та форми винагороди старшого управлін-
ського персоналу комітетом, що є незалеж-
ним від управлінського персоналу;

– розкриття всіх відповідних інтересів та 
будь-яких планів продажу відповідних акцій 
найвищому управлінському персоналу орга-
нізації-роботодавця відповідно до внутріш-
ньої політики;

– отримання консультацій керівництва 
організації-роботодавця в разі доречності;

– отримання консультацій у найвищого 
управлінського персоналу організації-робо-
тодавця або відповідних професійних орга-
нізацій;

– процедури внутрішнього та зовнішнього 
аудиту;

– ознайомлення із сучасним станом етич-
них вимог, законодавчих обмежень та інших 
нормативних актів щодо потенційних конфі-
денційних операцій.

Крім названих вище заходів, на нашу 
думку, надзвичайно важливим є дотримання 
принципу конфіденційності інформації, адже 
у будь-якому разі бухгалтер не повинен мані-
пулювати інформацією та використовувати її 
задля особистої вигоди.

Висновки із цього дослідження. У про-
фесійній діяльності бухгалтера об’єктивно 
виникає загроза реального та потенційного 
конфлікту інтересів, який може мати як пря-
мий, так і непрямий вплив. Компонентами 
конфлікту інтересів є приватний інтерес (май-
новий чи немайновий), службові чи пред-
ставницькі повноваження (безпосередні та 
загальнослужбові), протиріччя між ними, що 
впливають на об’єктивність або неуперед-
женість прийняття рішення. За наявності 
конфлікту інтересів виникають умови для 
отримання бухгалтером у будь-якій формі 
фінансової вигоди від транзакцій на власну 
користь або користь третіх осіб, хоча деколи 
на прийняття рішень можуть впливати і мен-
тальні забруднення, які виникають через 
несвідому або неконтрольовану обробку 
інформації. Складниками застережних захо-
дів для попередження конфлікту інтересів є 
дотримання професійної етики, яка не лише 
базується на професійних якостях та переко-
наннях, але й формулюється у Міжнародних 
кодексах, а також стандартах, нормах і пра-
вилах, які повинні розроблятися компаніями 
для уникнення таких конфліктів, реагування 
на їхній вплив чи управління ними. 
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Набув подальшого розвитку поділ зобов’язань з оплати праці на передбачувані та непередбачувані. Не-
передбачувані зобов’язання з оплати мають включати можливі збільшення витрат на оплату праці у зв’язку 
зі зростанням продуктивності праці. Розглянуто виокремлення витрат на оплату праці в структурі витрат за 
економічними елементами як інструмент реалізації системою бухгалтерського обліку науково-пізнавальної, 
контрольної, інформаційної, прогностичної, соціальної функцій. Запропоновано планування етапів аналітич-
ної роботи щодо витрат на оплату праці, складання Програми робіт із проведення економічного аналізу опла-
ти праці та аналітичного звіту «Розрахунок показників використання трудових ресурсів за півріччя». 

Ключові слова: витрати на оплату праці, витрати за економічними елементами, продуктивність праці, 
функції бухгалтерського обліку, аналітична робота.

Попова В.Д., Добродийчук О.Ю., Якименко В.Н. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МОТИВАЦИИ 

Приобрело дальнейшее развитие разделение обязательств по оплате труда на предсказуемые и непред-
сказуемые. Непредсказуемые обязательства по оплате должны включать возможные увеличения расходов 
на оплату труда в связи с ростом производительности труда. Предложено планирование этапов аналити-
ческой работы относительно расходов на оплату труда, составление Программы работ по проведению эко-
номического анализа оплаты труда и аналитического отчета «Расчет показателей использования трудовых 
ресурсов за полугодие».

Ключевые слова: расходы на оплату труда, расходы по экономическим элементам, производительность 
труда, функции бухгалтерского учета, аналитическая работа.

Popova V.D., Dobrodiychuk O.Y., Yakimenko V.M. IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND 
METHODICAL SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF LABOR COST IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION 
OF MOTIVATION

Has further developed the division of wage commitments into predictable and unpredictable. Unpredictable pay-
ment obligations should include possible increases in labor costs due to increased productivity. Consideration of 
the separation of labor costs in the structure of costs by economic elements as an instrument for implementing the 
accounting system of such functions as scientific, cognitive, control, information, predictive, social. The planning of 
stages of analytical work on labor costs, preparation of the Program of work on the economic analysis of wages and 
analytical report “Calculation of indicators of labor resources use in the six months” is proposed.

Keywords: charges on the remuneration of labour, expense after economic ingredients, labour productivity, 
function of accounting, analytical work.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні оплата праці українців є 
однією з найменших, що спричиняє відтік 
трудових ресурсів за кордон у пошуках біль-
шого заробітку. Менша не тільки від європей-
ського рівня, а й російського. Так, середньо-
місячна номінальна зарплата в РФ становить 

35,75 тис. рублів, або 565 доларів, мінімальна – 
7,5 тис. рублів (118 евро). У США мінімальна 
зарплата – 7,25 доларів за годину, що за 
середнього восьмигодинного і 21 робочого 
дня передбачає 1 218 доларів гарантованого 
мінімуму. Середня оплата становить 25 дола-
рів за годину, або 4 200 доларів на місяць. Для 
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Європи середня зарплата становить близько 
2 100 євро на місяць, або 2 300 доларів на 
місяць. При цьому мінімальна – приблизно 
8,5 євро за годину, або 1 428 євро на місяць 
(1 570 доларів на місяць) [1].

Однак, як показує практика, здебільшого 
одержання більшої заробітної плати україн-
ців у таких країнах, як Польща, Чехія, Іспа-
нія, часто зумовлене високою продуктив-
ністю праці, врахування та стимулювання 
якої й в Україні дає можливість збільшити 
заробітки та припинити відтік робочої сили 
за кордон. Проте з низки об’єктивних та 
суб’єктивних причин під час оплати праці 
на вітчизняних підприємствах аналізу про-
дуктивності праці належна увага не приді-
ляється, а витрати на оплату праці встанов-
люють на рівні мінімуму, за який найманий 
працівник готовий працювати. І в цьому 
полягає проблема стратегічного розвитку 
України, вирішення якої частково вбачаємо 
в удосконаленні організаційно-методичного 
забезпечення аналізу витрат на оплату 
праці на кожному виробничому підприєм-
стві для реалізації мотивації та соціальної 
орієнтації бізнесу.

За прийняття ефективних управлінських 
рішень вагому роль відіграє достовірна та 
оперативна інформація про розрахунки з 
оплати праці на підприємстві. Належну увагу 
необхідно приділяти стану розрахунків з 
оплати праці та структурним змінам таких 
витрат на підприємстві, оскільки їхня частка є 
значною у собівартості виготовленої продук-
ції, наданих послуг тощо. Ефективне управ-
ління розрахунків з оплати праці є особливо 
актуальним зараз, тому що більшість підпри-
ємств постійно скорочує свої витрати. Сис-
тему інформаційних потоків щодо розрахун-
ків з оплати праці на підприємстві формують 
на підставі даних бухгалтерського обліку, які 
для планування, аналізу за оперативними 
рішеннями формуються фахівцями з обліку 
та подаються вищому керівництву.

Також витрати з оплати праці є важливим 
складником класифікації витрат за економіч-
ними елементами. Кожна галузь економіки 
має власні особливості в структурі витрат у 
розрізі елементів. Так, у видобувних галузях 
найбільшу питому вагу становлять витрати 
на оплату праці, у машино-, приладобуду-
ванні матеріальні витрати майже дорівню-
ють витратам на оплату праці. Питома вага 
матеріальних витрат у харчовій промисло-
вості зазвичай перевищує 90%. Для підпри-
ємств, які працюють на давальницькій сиро-

вині, витрати на оплату праці займають також 
основну частку всіх витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У результаті проведеного дослідження 
публікацій вчених, присвячених проблемам 
аналізу оплати праці та мотиваційних систем 
на підприємстві, з’ясовано, що автори, про-
понуючи різні методичні підходи до обліку 
та аналізу витрат на оплату праці, погоджу-
ються в тому, що облік, аналіз та контроль 
витрат на оплату праці має бути присутнім 
на всіх рівнях управління підприємством, 
оскільки саме праця є найважливішим чин-
ником виробництва.

Теоретико-методичні питання обліку, аналізу 
витрат на оплату праці знайшли своє відобра-
ження у працях А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, 
Дж.С. Мілля, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю, 
Ф.Ф. Бутинця, А.С. Гальчинського, М.Б. Іль-
ченко, А.А. Калини, А.М. Колота, В.В. Кулішова, 
В.Д. Лагутіна, І.Ф. Ломанова, В.М. Новикова, 
В.І. Науменко, В.М. Штогрин та ін.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Не применшуючи 
досягнень та результатів досліджень україн-
ських та зарубіжних учених, слід відзначити, 
що окремі питання вдосконалення органі-
заційно-методичного забезпечення аналізу 
витрат на оплату праці в контексті соціальної 
орієнтації бізнесу є недостатньо розробле-
ними, тому зумовлюють детальніше дослі-
дження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
організаційно-методичних положень, а також 
розроблення практичних рекомендацій з удо-
сконалення аналізу витрат на оплату праці в 
контексті соціальної орієнтації бізнесу для під-
вищення продуктивності праці на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Витрати на виробництво можна 
представити у вигляді суми витрат за вста-
новленими елементами. Наприклад, витрати 
на дослідження і розробки складаються з 
усіх елементів витрат (матеріальних витрат, 
витрат на оплату праці людей, зайнятих роз-
робленням нових видів продукції, відрахувань 
на соціальні заходи від сум оплати праці цих 
працівників, суми нарахованої амортизації 
на обладнання, яке використовується під час 
розроблення). 

Витрати на оплату праці є на всіх без 
винятку підприємствах, оскільки лише люд-
ський чинник може активізувати та організу-
вати виробничий процес. А заробітна плата є 
винагородою за використані людські ресурси.
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Для того щоб більш аналітично підійти до 
питання вдосконалення організації економіч-
ного аналізу витрат з оплати праці, розвинемо 
думку І.В. Орлова [2] щодо класифікації даних 
зобов’язань на передбачувані та неперед-
бачувані (рис. 1). Наша думка відрізняється 
від позиції І.В. Орлова тим, що він називав 
їх умовними передбачуваними та умовними 
непередбачуваними.

Непередбачувані зобов’язання з оплати 
праці в контексті ідеї даної статті мають вклю-
чати можливі збільшення витрат на оплату праці 
у зв’язку зі зростанням продуктивності праці.

Класифікація витрат за економічними еле-
ментами сприяє реалізації функцій бухгал-
терського обліку. Класифікація витрат за еко-
номічними елементами також сама по собі 
служить інструментом реалізації функцій сис-
темою бухгалтерського обліку (рис. 2).

Завдяки класифікації витрат за економіч-
ними елементами групуються дані господар-
ських операцій понесених витрат за одно-
рідними групами, які далі знаходять своє 
відображення у необхідних аналітичних розрі-
зах. Тому інформація, зафіксована на рахун-
ках елементів витрат, дає змогу пізнати (реа-
лізація науково-пізнавальної функції) глибину 
економічної діяльності підприємства і через 
групування та відображення сприяє контролю 
над витратами, задоволенню інформаційних 
запитів різних рівнів управління, а також ана-
лізу господарських процесів у розрізі струк-
турних підрозділів, центрів відповідальності 
тощо. Чим детальнішою є інформація у роз-
різі запитів користувачів, тим об’єктивніше 
можна проаналізувати фінансовий стан під-
приємства та прийняти ефективні управлін-
ські рішення. 

Рис. 2. Роль класифікації витрат за економічними елементами  
у виконанні функцій бухгалтерського обліку

 

систематизація (групування) витрат за 
економічно однорідним змістом в якісно 
однорідні групи 

поточний контроль над понесеними витратами операційної 
діяльності  для збереження майна власника 

відображення понесених матеріальних 
витрат, витрат на оплату праці та соціальні 
відрахування, суми нарахованої амортизації 
 

Науково-пізнавальна 

Контрольна 

забезпечення  інформацією процесу 
складання звітності та оперативного 
управління 

джерело для стратегічного обліку та 
планування 

Соціальна 

Примітки: 
             – прямий зв’язок;            – зв’язок опосередкований 

Інформаційна Прогностична 

 

 

Зобов’язання з оплати праці  

Передбачувані (залежать від трудових 
угод, планових показників та 

нормативів) 

Непередбачувані (залежать від 
майбутніх подій) 

Рис. 1. Поділ зобов’язань з оплати праці на передбачувані та непередбачувані
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Узагальнення даних про витрати підприєм-
ства за економічними елементами створило 
підґрунтя для посилення контрольної функції 
щодо витрат на оплату праці, що розширює 
інформаційні можливості управління госпо-
дарською діяльністю.

Також через здійснення класифікації витрат 
за економічними елементами та виділення 
витрат на оплату праці у процесі виконання 
системою бухгалтерського обліку пізнаваль-
ної, контрольної та інформаційної функцій 
змістовна наповненість інформації про них у 
сучасних умовах господарювання є основою 
обліково-аналітичного забезпечення системи 
управління підприємством. При цьому аналі-
тичні та оперативні записи на рахунках слу-
гують засобом прогнозування (фактичні дані, 
відображені на рахунках, є початковим ета-
пом у процесі формування прогнозів показ-
ників господарської діяльності) та реалізації 
соціальної політики (можна контролювати 
динаміку зростання витрат на оплату праці) 
на підприємстві, що сприяє раціоналізації 
організації та ведення бухгалтерського обліку 
як для цілей власника, так і для соціального 
захисту працівників.

Тому, на нашу думку, виділення в кла-
сифікації витрат за елементами витрат на 
оплату праці насамперед важливо з позиції 
контрольної та соціальної функцій. Однак 
для цього на підприємстві має бути орга-
нізована аналітична робота, у результаті 
функціонування якої доцільно сформувати 
залежність зміни оплати праці від її продук-
тивності.

Побудова ефективної системи мотивації 
працюючих є одним з основних завдань служб 
управління персоналом. Мотивація співробіт-
ників здійснюється відповідно до пріоритетів 
суб’єкта господарювання, працівників, урахо-
вуючи вплив зовнішнього середовища. Від-
повідно, необхідно збалансувати зміст вимог, 
що висуваються зовнішнім середовищем, у 
якому діє підприємство, з його потребами 
(корпоративні й організаційні плани розвитку, 
складники корпоративної культури, управ-
ління людськими ресурсами) та індивідуаль-
ними потребами працюючих (одні прагнуть 
безпеки, інші – визнання і престижу, третіх 
хвилює рівень особистої зарплати, четверті 
прагнуть самореалізації).

Економічний аналіз використовується у 
двох ситуаціях:

1) під час формування (побудови) мотива-
ційної системи – для забезпечення економіч-
ної обґрунтованості її складників;

2) під час дослідження діючої мотиваційної 
системи – для оцінки ефективності її вико-
ристання й коригування окремих елементів із 
метою забезпечення оптимальності системи.

Стимулювання працівників для гаранту-
вання високої результативності – функція 
управління продуктивністю праці. Виміряти 
дію мотиваційних процесів на зростання про-
дуктивності праці складно. Для цього потрібні 
експериментальні дослідження. Якщо не 
можна виявити зміни продуктивності праці 
(як і соціальної ефективності) залежно від дії 
мотивації, то реально спробувати виміряти 
силу мотивації на базі теорії «очікування – 
валентність».

Якщо оцінити значущість кожної мети (V) 
і вірогідність її досягнення (Р), то формулу 
оцінки сили мотивації (М) можна зобразити 
так:

М = V × Р                       (1)
Цілі можуть досягатися за різних стратегій. 

Оптимальна з них відповідає максимальному 
значенню М [3].

Враховуючи особливості діяльності будь-
якого підприємства та відсутність налаго-
дженої організації аналізу витрат на оплату 
праці та мотивації працівників, уважаємо за 
доцільне запропонувати змістове наповнення 
основних етапів аналітичної роботи мотивації 
працівників та витрат на оплату праці (рис. 3).

Попередньо доречно складати загаль-
ний план проведення аналітичної роботи 
на півріччя. У плані аналітичної роботи слід 
висвітлювати: тему аналізу та напрями вико-
ристання його результатів; програму та кален-
дарний графік проведення; розподіл окремих 
ділянок роботи між виконавцями, а також 
строк здійснення аналізу. Графік виконання 
аналітичних робіт має передбачати: найко-
ротші терміни, оскільки чим оперативніший 
аналіз, тим ефективніше використовують його 
результати в управлінні виробництвом; пере-
лік інформаційних джерел аналізу та способи 
отримання інформації, якої не вистачає; роз-
роблення макетів аналітичних таблиць і вка-
зівок щодо їх заповнення, а також пропозиції 
щодо графічного оформлення матеріалів та 
результатів аналізу, загальне методологічне 
забезпечення.

У комплексному плані аналітичної роботи 
доречно використати терміни і виконавців 
окремих аналітичних робіт за підрозділами та 
службами підприємства для фіксування того, 
хто, коли й куди спрямовує вихідну інформа-
цію, що відображає результати проведеного 
аналізу.
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У плані організації та проведення ана-
лізу в цілому по підприємству повинні бути 
передбачені заходи, пов’язані з методичним 
управлінням аналітичною роботою (інструк-
тивні наради для виконавців, забезпечення їх 
методичними вказівками та інструктивними 
матеріалами), а також із контролем її ефек-
тивності [4].

У програмі проведення аналізу витрат на 
оплату праці слід відображати: мету, об’єкт, 
джерела інформації, терміни, ступінь деталі-
зації та глибину вивчення окремих аспектів 

діяльності, виконавців та розподіл обов’язків 
між ними, методику аналізу (типову або з ура-
хуванням специфіки об’єкта, що вивчається), 
розроблення макетів аналітичних таблиць, 
алгоритмів їх заповнення.

Програма проведення економічного ана-
лізу оплати праці може бути розроблена за 
такою схемою (табл. 1).

Чисельність і кваліфікація виконавців зале-
жать від програми аналізу та від строку його 
проведення. Розподіл обов’язків між вико-
навцями потребує диференційного підходу. 

 Організаційні етапи аналітичної роботи 

Визначення суб’єктів аналізу, вибір організаційної форми та розподіл  
обов’язків між окремими виконавцями 

3 

Планування аналітичної роботи; складання плану, програми та графіку 
проведення економічного аналізу оплати праці 

2 

Інформаційне та методичне забезпечення економічного аналізу;  
розроблення системи показників, що характеризують об’єкт аналізу, побудова 
макетів аналітичних таблиць, графіків, схем; перевірка достовірності джерел 

інформації, ознайомлення з матеріалами попередніх досліджень 

4 

Підготовчий етап 

Визначення завдань і об’єктів аналізу оплати праці 1 

Інші організаційні питання 5 

Збір, перевірка достовірності та повноти  інформації 6 

Основний (аналітичний) етап 

Систематизація й опрацювання необхідної інформації, 
аналітична обробка даних про стан та розвиток об’єкта 

7 

   Вивчення напрямів і причин відхилення фактичних значень показників від 
прогнозних 

8 

Виявлення взаємодіючих чинників і обчислення їхнього впливу 
на зміну показників; визначення резервів підвищення  ефективності діяльності, 

прогнозування параметрів розвитку досліджуваного об’єкту тощо 

9 

Підсумкова оцінка діяльності й узагальнення  
отриманих результатів аналізу 

10 

1 Оформлення результатів аналітичної роботи; розроблення висновків та 
пропозицій щодо прийняття відповідних управлінських рішень,  

належних організаційно-технічних заходів 

11 

Завершальний (підсумковий) етап 

1 Систематичний контроль над виконанням рішень, прийнятих на 
підставі результатів аналізу 

12 

 
Рис. 3. Організаційні етапи аналітичної роботи щодо оплати праці 
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Таблиця 1
Програма робіт із проведення економічного аналізу оплати праці

№ 
з/п Зміст роботи Періодич-

ність
Строк 

виконання
Вико-

навець
Форма 

оформлення 
результатів

Використання 
результатів 

аналізу

1
Аналіз 

продуктивності 
праці та 

трудомісткості
Раз в 

півріччя

До 10 числа 
місяця, 

наступного 
за звітним 
півріччям

ПІП
Аналітичні 

таблиці, 
графіки

Прийняття 
рішень при 

преміюванні, 
збільшенні 
заробітної 

плати

2 Аналіз витрат на 
оплату праці

3
Аналіз 

рентабельності 
одного працівника

…

Таблиця 2
Розрахунок показників використання трудових ресурсів за ІІ півріччя 2018 р.

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Перше 
Півріччя

Друге
півріччя

Відхилення 
+/– %

1 Чистий дохід грн.
2 Чисельність робітників чол.
3 Фонд оплати праці грн.
4 Продуктивність праці грн. / чол.

5 Продукція на 1 грн. оплати 
праці грн.

6
Співвідношення приросту 
чисельності виробничого 
персоналу в розрахунку на 
1% приросту продукції

чол. / грн. х х х

Значна частина аналітичних робіт має техніч-
ний характер (збір, систематизація, обробка 
даних), тому її можна виконати за допомогою 
обчислювальної техніки та вручну без участі 
кваліфікованих працівників. Інша частина 
робіт – безпосередньо аналітична обробка 
згрупованих даних, інтерпретація отриманих 
результатів, розроблення висновків і пропози-
цій – потребують участі фахівців, добре під-
готовлених теоретично та практично.

Для реалізації формування мотивацій-
ної системи працівників необхідно насам-
перед кожні півроку аналізувати відповід-
ність темпів зростання середньої заробітної 
плати та продуктивності праці. Це пов’язано 
з тим, що для розширеного відтворення, 
отримання необхідного прибутку та рента-
бельності необхідно, щоб темпи зростання 
продуктивності праці випереджали темпи 
зростання оплати. Якщо цей принцип не 
дотримується, то відбуваються переви-
трачання фонду оплати праці, підвищення 
собівартості продукції та, відповідно, змен-
шення суми прибутку.

Для оцінки слід розраховувати коефіцієнт 
випередження темпів зростання продуктив-
ності праці над темпами зростання середньої 
заробітної плати, приріст середньої заро-
бітної плати на 1% приросту продуктивності 
праці чи приріст продуктивності праці на 1% 
приросту середньої заробітної плати. Коефі-
цієнт випередження є співвідношенням індек-
сів продуктивності праці та середньої заробіт-
ної плати. Також слід не применшувати роль 
законодавчого регулювання оплати праці, що 
описує у своїй праці Л.А. Майстер [5]. 

Для оцінки показників використання трудо-
вих ресурсів на кожному середньому та вели-
кому підприємстві пропонуємо раз у півріччя 
формувати аналітичну таблицю (табл. 2).

Якщо за наведеними в табл. 2 даними 
темпи зростання продуктивності праці є 
більшими порівняно з темпами зростання 
оплати праці, слід розглядати питання про 
збільшення фонду оплати праці. В іншому 
разі економія фонду оплати праці є свідчен-
ням інтенсифікації використання трудових 
ресурсів. Відносна економія (перевитрати) 
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ресурсів характеризує величину необхід-
них ресурсів за досягнутого обсягу вироб-
ництва на базовому рівні ефективності їх 
використання.

Висновки з цього дослідження. Вио-
кремлення витрат на оплату праці в структурі 
витрат за економічними елементами само по 
собі служить інструментом реалізації функцій 
системою бухгалтерського обліку: науково-
пізнавальної; контрольної; інформаційної; 
прогностичної; соціальної. 
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Для поліпшення організації аналізу витрат 
на оплату праці та мотиваційних систем доціль-
ним є планування етапів аналітичної роботи 
щодо витрат на оплату праці, розроблення 
Програми робіт із проведення економічного 
аналізу оплати праці, складання аналітичного 
звіту «Розрахунок показників використання 
трудових ресурсів за півріччя». Результати про-
веденого аналізу пропонується враховувати 
під час преміювання працівників та прийняття 
рішень про збільшення заробітної плати.



663

Випуск # 17 / 2018                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

БУ
ХГ

А
Л

ТЕ
РС

ЬК
И

Й
 О

БЛ
ІК

, 
А
Н

А
Л

ІЗ
 Т

А
 А

УД
И

Т

© Харченко Г.А., Миргородська Д.О.

DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-98

УДК 631.164.23:330.142.211

Інвестиційна діяльність  
сучасних сільськогосподарських підприємств:  

стан, проблеми та напрями поліпшення

Харченко Г.А.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Миргородська Д.О.
студентка

Національного університету біоресурсів і природокористування України

Обґрунтовано важливість вкладення та основні джерела надходжень інвестицій у сільське господарство. 
Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності у вітчизняному сільському господарстві. Визначено 
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Обоснованы важность вложения и основные источники поступлений инвестиций в сельское хозяйство. 
Проанализировано современное состояние инвестиционной деятельности в отечественном сельском хозяй-
стве. Определены основные факторы, которые влияют на вложение инвестиций в отрасль сельского хозяй-
ства. Предложены приоритетные направления инвестиционных вложений и активизации инвестиционной 
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STATE, PROBLEMS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

The importance of investing and the main sources of investment income in agriculture is substantiated. The 
present state of investment activity in domestic agriculture is analyzed. The main factors influencing investment of 
investments in the branch of agriculture are determined. The priority directions of investment investments and activ-
ization of investment activity in the agricultural branch are offered.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нині важливою умовою забезпечення 
ефективного розвитку сільськогосподарських 
підприємств є зміцнення їхнього інвестицій-
ного потенціалу, що сприятиме виробництву 
якісної та конкурентоспроможної продукції, 
технічному та технологічному переозброєнню 
галузі, підвищенню ефективності управління 
інноваціями та інвестиціями в аграрній сфері 
та забезпеченню продовольчої безпеки країни.

Інвестиційний інтерес до України в контек-
сті глобальних тенденцій невпинно зростає, 
водночас уже сьогодні вітчизняним аграрним 
товаровиробникам потрібно застосовувати 
ефективне управління, щоб досягти більшої 

інвестиційної привабливості та залучити інші 
шляхи фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження питань щодо 
інвестиційно-інноваційного забезпечення роз-
витку аграрного підприємництва зробили такі 
вчені, як: І.О. Бланк, В.М. Геєць, О.Д. Гудзин-
ський, О.Ю. Єрмаков, С.М. Кваша, М.І. Кісіль, 
М.Ф. Кропивко, Б.Й. Пасхавер, І.І. Червен та 
ін. Разом із тим, незважаючи на наявність 
значної кількості наукових праць, присвяче-
них питанням інноваційно-інвестиційного роз-
витку сільськогосподарського виробництва, 
слід зазначити, що все ще залишається низка 
невирішених питань щодо особливостей та 
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напрямів поліпшення інноваційно-інвестицій-
ного розвитку сільськогосподарських підпри-
ємств у сучасних умовах господарювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз основних 
проблем інвестиційного розвитку сільсько-
господарських підприємств та розроблення 
практичних рекомендацій щодо активізації 
вкладення інвестицій у вітчизняні аграрні 
формування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сільське господарство займає про-
відне місце у вітчизняній економіці. Його 
частка в обсязі ВВП у 2016 р. становила 
11,7%. Незважаючи на кризу в країні, сільське 
господарство активно розвивається та потре-
бує вкладення інвестицій. Однак, незважаючи 
на підвищення показників галузі сільського 
господарства, у багатьох аграрних форму-
ваннях усе ще прослідковується руйнування 
виробничого потенціалу, зниження технічної 
оснащеності сільськогосподарського вироб-
ництва, погіршення соціального становища 
сільського населення. Все це вимагає вкла-
дення інвестицій у розвиток вітчизняних 
аграрних формувань.

За останні роки спостерігається обме-
женість надходжень іноземних інвестицій у 
галузь вітчизняного сільського господарства. 
Це пов’язано з нестабільною політичною ситу-
ацією в країні, високим рівнем корупції, слабо 
розвиненою економікою та військовими діями 
на Сході України. Всі наведені чинники ляка-

ють інвесторів та відбивають у них бажання 
вкладати свої кошти. 

Відповідно до оцінки, що була опублікована 
Світовим банком [2], який провів глобальне 
дослідження під назвою Doing Business-2018 та 
супроводжуючим його рейтингом щодо створе-
них у 190 країнах світу умов для ведення біз-
несу, Україна займає 76-е місце, поліпшивши 
свій результат на чотири позиції порівняно з 
минулим роком (рис. 1).

Причому суттєве поліпшення позицій 
можна відзначити лише у двох із них: «отри-
мання дозволу на будівництво», за яким Укра-
їна посіла 35-е місце проти 140-го в рейтингу 
2017 р. та за показником «оподаткування» 
(43-є місце проти 84-го) [2]. Відповідно до 
цього, слід відзначити, що Україна має високі 
можливості щодо залучення інвестицій в еко-
номіку загалом та для підтримки розвитку 
аграрної сфери зокрема. 

У сільському господарстві головним засо-
бом є земля, без якої виробничий процес 
неможливий. Вітчизняні сільськогосподарські 
підприємства мають потенційні можливості 
для збільшення виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та нарощування зовніш-
ньоекономічного потенціалу, що вимагає 
постійного залучення інвестицій [7]. Капітало-
вкладення у землю є головним елементом гос-
подарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств, а залучення зовнішніх інвести-
цій у землю призведе в подальшому до збіль-
шення показників виробництва сільськогос-

Рис. 1. Зміна позицій України за основними компонентами рейтингу [1]  
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подарської продукції, поліпшення родючості 
ґрунтів та підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств сільського господарства на 
національному та іноземних ринках [6].

Разом із цим слід відзначити, що за останні 
роки спостерігається нестійке надходження 
інвестицій у галузь вітчизняного сільського 
господарства, про що свідчать дані табл. 1.

До основних країн-інвесторів нале-
жать Кіпр – 9 691,6 млн. дол. США, Нідер-
ланди – 5 753,9 млн. дол. США, Російська 
Федерація – 4 349,8 млн. дол. США, Велика 
Британія – 2 046,3 млн. дол. США, Віргінські 
Острови (Брит.) – 1 766,5 млн. дол. США, 
Німеччина – 1 606,6 млн. дол. США і Швей-
царія – 1 467,3 млн. дол. США. Зрозуміло, 
що такого обсягу інвестицій недостатньо 
для здійснення ефективного сільськогоспо-
дарського виробництва та достатнього рівня 
ресурсного потенціалу [7; 8]. Причинами ско-
рочення інвестицій у сільське господарство 
є низька інвестиційна привабливість галузі 
з огляду на низьку рентабельність сільсько-
господарського виробництва і високих ризи-
ків, зумовлених галузевими, регіональними, 
економічними та політичними умовами, вій-
ськово-політична нестабільність, недоско-
нала фінансово-кредитна податкова система, 
низький рівень розвитку ринкової інфраструк-
тури, відсутність системи оцінки інвестицій-
ного клімату країни, її окремих регіонів та галу-
зей, відсутність дієвої системи страхування в 
країні, ненадійність банківської системи тощо. 
Разом із тим Україна має вигідне географічне 
розташування, унікальні природно-кліматичні 
умови, традиції аграрного виробництва, зна-

чні трудові ресурси, сприятливе для розвитку 
сільського господарства екологічне серед-
овище, які визначають інвестиційні переваги, 
що дають змогу нашій країні бути привабли-
вою для розвитку сільського господарства.

Серед чинників, що впливають на інвести-
ційну привабливість сільського господарства, 
можна виділити такі [2]:

– економічні: внутрішня фінансова полі-
тика підприємства, ємність і платоспромож-
ність внутрішнього ринку, державна підтримка 
сільськогосподарських товаровиробників, 
податкова політика, яка стимулює розвиток 
вітчизняного сільського господарства, інвес-
тиційний клімат у країні, регіонах і в конкрет-
ній сільській місцевості;

– організаційно-правові: соціальна і полі-
тична стабільність, правове забезпечення, 
державна політика щодо зовнішніх зв’язків;

– природно-біологічні: кліматичні умови, 
якість земель сільськогосподарського при-
значення, породний склад сільськогосподар-
ських тварин, сортовий склад сільськогоспо-
дарських культур;

– ресурсні: оптимальний склад основних 
фондів, трудових ресурсів; 

– науково-технологічні: науковий потен-
ціал країни і регіону, інноваційно-технологічна 
доступність.

Зауважимо, що нині для сільського госпо-
дарства нашої країни велике значення має під-
вищення його конкурентоспроможності та на 
цій основі збільшення обсягів інвестицій [6; 7].

У 2017 р. у сільському, лісовому та риб-
ному господарстві освоєно 57,8 млрд. грн. 
капітальних інвестицій, що на 30,7% більше, 

Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на початок року, млн. дол.

Показники
Рік 2017 р 

до 
2005 р2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Всього в Україну 9047 39824,5 49494,4 53704 40725,4 36154,5 37655,5 у 4 
рази

Сільське 
господарство 224 680 736 776,9 617 502,2 500,1 у 2,2 

рази
Питома вага 
сільського 
господарства, %

2,5 7,5 8,1 8,6 6,8 5,6 5,5 х

Виробництво 
харчових продуктів, 
напоїв та 
тютюнових виробів

1128 1924,3 2221,9 3228 2706,4 2419 2550,9 у 2,3 
рази

Питома вага 
харчової 
промисловості, %

12,5 21,3 24,6 35,7 29,9 26,7 28,2 х

Джерело: сформовано за даними Державної служби статистики України
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ніж у 2016 р. Загалом частка капітальних 
інвестицій у сільське господарство становила 
14% від загального обсягу.

Варто відзначити, що інвестування аграр-
них формувань відбувається через зовнішні та 
внутрішні джерела. Під зовнішніми джерелами 
розуміють банківські кредити, бюджетне фінан-
сування, кошти кредитних установ та організа-
ції, страхових компаній, недержавних пенсійних 
фондів, інших інституційних інвесторів, інвести-
ційний лізинг, внески зарубіжних інвесторів до 
статутного фонду, продаж цінних паперів, емі-
сія акцій компаній. До внутрішніх джерел нале-
жать: інвестиції власників підприємства, нероз-
поділений прибуток, статутний і резервний 
капітал, амортизаційні відрахування, страхові 
суми відшкодування збитків, орендна плата 
тощо. Зауважимо, основним джерелом фінан-
сування капітальних інвестицій у сільському 
господарстві залишаються власні кошти під-
приємств. Але, на жаль, у сучасних умовах гос-
подарювання вони суттєво обмежені [7].

Отже, враховуючи складну економічну та 
політичну ситуацію в країні, а також умови 
функціонування вітчизняних аграрних фор-
мувань, уважаємо, що основними напрямами 
залучення інвестицій у сільське господарство 
є [5; 7]: формування розвиненої інфраструк-
тури аграрного ринку, вдосконалення нор-
мативно-правової бази щодо інвестиційних 
процесів, раціональне використання аморти-
заційних коштів, створення умов для форму-
вання сприятливого інвестиційного клімату, 
сприяння співпраці бізнесу з науковими та 

науково-дослідними установами; посилення 
рівня захисту прав інвесторів; забезпечення 
безпечності інвестиційних проектів з ураху-
ванням економічного, екологічного та соціаль-
ного складників; державна підтримка розвитку 
інвестиційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств; активізація діяльності приватних 
інвесторів (інвестиційних фондів, комерційних 
банків тощо); створення кредитних кооперати-
вів; активізація іпотечного кредитування.

Висновки з цього дослідження. Забезпе-
чення динамічного розвитку сільського госпо-
дарства неможливе без залучення інвестицій. 
Завдяки активізації інвестиційної діяльності 
збільшується обсяг аграрного виробництва, 
відбувається розвиток галузей і регіонів. Це 
сприяє підвищенню економічної ефективності 
сільськогосподарських підприємств, рівня та 
якості життя населення. 

Важливість стимулювання інвестиційної 
активності зумовлена тим, що ця галузь має 
міжгалузевий зв'язок із переробним комплек-
сом, у результаті чого інвестиції в їх розвиток 
створюють найбільший синергетичний ефект, 
стимулюючи попит на продукцію суміжних 
галузей і формуючи у них власний інвестицій-
ний потенціал. 

Основними чинниками, що стимулюють 
упровадження інвестицій у розвиток сіль-
ськогосподарських підприємств, є: наявність 
науково-технічних розробок, стабільна при-
бутковість інвестицій в основний капітал; 
підвищений попит на продукцію; відповідна 
матеріально-технічна база.
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Статтю присвячено особливостям внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці. Наве-
дено послідовність перевірки розрахунків з оплати праці на підприємстві. Систематизовано типові порушення 
і помилки, які виникають у процесі розрахунків з оплати праці.
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Ходаковская Л.А. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Статья посвящена особенностям внутрихозяйственного контроля расчетов по оплате труда. Приведена 

последовательность проверки расчетов по оплате труда на предприятии. Систематизированы типичные на-
рушения и ошибки, возникающие в процессе расчетов по оплате труда.

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, контроль расчетов, расчеты по оплате труда, кон-
трольные процедуры, выборочные проверки.

Khodakivska L.O. INTERNAL CONTROL OF THE PAYROLL CALCULATIONS
The article is devoted to the internal controls of the payroll calculations. The sequence of the control procedures 

of the payroll payments in the enterprise is given. Analyzed typical violations and errors that can arise in the process 
of payroll calculations.

Keywords: internal control, control of payments, payroll calculations, control procedures, random checks.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Контроль є однією з основних 
функцій управління підприємством. Сьо-
годні виникає необхідність у змінах органі-
зації та стимулювання праці, а також пере-
гляду потребує система контролю операцій 
з оплати праці. Оплата праці є одним із най-
важливіших соціально-економічних явищ. 
Заробітна плата – це ефективний засіб підви-
щення зацікавленості працюючих у результа-
тах своєї праці, її продуктивності, збільшенні 
обсягів виробленої продукції, поліпшенні її 
якості та асортименту.

Основною метою внутрішньогосподар-
ського контролю є передбачення та запо-
бігання можливим помилкам, порушенням, 
зловживання, безгосподарності та іншим 
негативним явищам. Внутрішньогосподар-
ський контроль розрахунків забезпечує 
дотримання підприємством чинного законо-
давства з оплати праці та правильність відо-
браження господарських операцій у бухгал-
терському обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз досліджень з оплати праці показує, що 

цією тематикою займаються багато вчених. 
Теоретичними та практичними питаннями 
внутрішньогосподарського контролю над роз-
рахунками з оплати праці приділено увагу 
багатьох вітчизняних науковців: Л.В. Гуца-
ленко, Г.В. Арапа, І.Г. Пахомової, Р.Е. Остро-
верхої, К. Крищенка, І.В. Сауха та ін.

Як зазначає Л.В. Гуцаленко, внутрішньо-
господарський контроль праці та виплат пра-
цівникам має на меті встановлення досто-
вірності облікових і звітних даних стосовно 
нормування, документування, нарахування, 
утримання та розрахунків з оплати праці 
[1, с. 238].

Г.В. Арап та І.Г. Пахомова підкреслюють, 
що налагоджена система контролю виплат 
працівникам на підприємстві забезпечить 
оперативне формування інформації для 
впровадження заходів з економії витрат на 
оплату праці через створення ефективних 
механізмів стимулювання, активізації трудо-
вих ресурсів, можливості доведення рівня 
оплати праці до реальної вартості робочої 
сили в напрямі загальної соціальної політики 
держави [2, с. 149].
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На думку Р.Е. Островерхої, заробітна плата 
повинна мати функцію не лише винагороди, а 
й стимулу досягнення бажаного рівня продук-
тивності. Організація оплати праці на підпри-
ємстві – це сукупність дій, метою яких є визна-
чення величини заробітної плати, принципів її 
нарахування, строків виплати, диференціації, 
співвідношення з іншими показниками діяль-
ності підприємства [3, с. 174].

К. Крищенко вказує на те, що внутріш-
ньогосподарський контроль обліку праці та 
заробітної плати спрямований на підвищення 
продуктивності праці, організацію повного 
використання робочого часу та кваліфікацій-
ного потенціалу робітників, а також на пра-
вильне обчислення чисельності працівників 
для обліку заробітної плати з метою оподатку-
вання. Для досягнення зазначеної мети на під-
приємстві мають бути чітко розподілені функ-
ції контролю та обліку між відділами [4, с. 11].

Як зазначає І.В. Саух, у ході перевірки слід 
звернути особливу увагу на правильність 
оформлення і нарахування різних виплат 
працівникам. До них належать виплати сти-
мулюючого характеру (премії, винагороди за 
підсумками роботи за рік), виплати компенса-
ційного характеру [5, с. 432].

На нашу думку, до кінця не вирішеними 
залишаються питання щодо виявлення типо-
вих порушень і помилок, які виникають у про-
цесі розрахунків з оплати праці, а також послі-
довність їх перевірки.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Мета дослідження – висвіт-
лити особливості внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків з оплати праці, розгля-
нути мету контролю, послідовність перевірки 
розрахунків з оплати праці та навести типові 
порушення і помилки, які виникають у процесі 
розрахунків з оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У сучасних умовах господарювання 
посилюється необхідність у більш жорсткому 
та ретельному контролі діяльності суб’єктів 

господарювання щодо дотримання трудо-
вого законодавства, у тому числі в питаннях 
розрахунків з оплати праці. У Законі України 
«Про оплату праці» визначено, що заробітна 
плата – це винагорода, зазвичай обчислена у 
грошових одиницях, яку за трудовим догово-
ром роботодавець виплачує працівникові за 
виконану ним роботу [6].

Кодекс законів про працю визначає, що 
право громадян України на працю, тобто на 
отримання роботи з оплатою праці не нижче 
встановленого державою мінімального роз-
міру, включаючи право на вільний вибір про-
фесії, роду занять і роботи, забезпечується 
державою. Держава створює умови для 
ефективної зайнятості населення, сприяє 
працевлаштуванню, підготовці й підвищенню 
трудової кваліфікації, а за необхідності забез-
печує перепідготовку осіб, вивільнюваних у 
результаті переходу на ринкову економіку [7].

Організація внутрішньогосподарського 
контролю розрахунків з оплати праці є дуже 
відповідальною ділянкою, оскільки пра-
вильність його оцінок і прийняті на їх основі 
управлінські рішення впливають на резуль-
тативність праці робітників, витрати під-
приємства та на формування й визначення 
обсягів доходу. Основною метою контролера 
під час перевірки розрахунків з оплати праці 
є визначення сильних сторін контролю, щоб 
переконатися у відсутності суттєвих поми-
лок. Мету контролю розрахунків з оплати 
праці наведено на рис. 1.

Для здійснення контролю розрахунків з 
оплати праці контролер використовує такі 
джерела фактографічної інформації:

– генеральні та галузеві угоди;
– колективні договори;
– правила внутрішнього трудового розпо-

рядку;
– трудові книжки;
– накази (розпорядження) про прийняття, 

звільнення, переведення на іншу роботу, про 
надання відпустки;

Рис. 1. Мета контролю розрахунків з оплати праці  

Мета контролю розрахунків з оплати праці 

Відповідність чинному 
законодавству та 

встановленим нормам і 
нормативам 

 
Достовірність 
розрахунків 

Повнота відображення даних 
у бухгалтерському обліку та 

звітності 
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– особові картки;
– штатний розпис;
– посадові оклади;
– тарифні сітки;
– розцінки;
– нормативи виробітку;
– табель обліку використання робочого часу;
– відомості виробітку продукції;
– наряди на виконання робіт;
– відомості виходу продукції;
– листок обліку простоїв;
– розрахунково-платіжні відомості;
– довідки та розрахунки для нарахування 

виплат працівникам;
– реєстр депонованої заробітної плати;
– накопичувальні картки виробітку і заро-

бітної плати;
– регістри синтетичного та аналітичного 

обліку за рахунком 66 «Розрахунки за випла-
тами працівникам» (Журнал-ордер № 5 та 
№ 5А);

– Головна книга;
– фінансова та статистична звітність під-

приємства (Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
(ф. № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт 
про сукупний дохід) (ф. № 2), статистична 
звітність із праці (Звіт із праці) (ф. № 1-ПВ) та 
розрахунків із цільовими фондами).

Перевіряючи використання робочого часу 
за допомогою вибіркових перевірок на місцях, 
контролери переконуються у правильності 
ведення обліку відпрацьованого часу у звіт-
ному місяці. Вибіркова звірка чисельності пра-
цівників за розрахунково-платіжною відомістю 
з даними табелю обліку відпрацьованого часу, 
особових карток і даними фактично відпуще-
ної продукції або виконаної роботи дає змогу 
викрити можливі випадки спотворення інфор-
мації щодо відпрацьованого часу й, відпо-
відно, незаконного нарахування оплати праці.

Одним з ефективних прийомів контролю є 
вибіркове зіставлення сум нарахованої заро-

Рис. 2. Послідовність перевірки розрахунків з оплати праці
 

Перевірка дотримання нормативно-правових актів, що регулюють питання оплати праці і 
соціальних виплат на підприємстві (кодекси, закони, накази, положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, методичні рекомендації, інструкції тощо) 

Перевірка законності й обґрунтованості зарахування працівників на роботу та їх звільнення 
(накази (розпорядження) про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу) 

Перевірка обґрунтованості чисельності працівників (первинна облікова документація для 
визначення кількісного складу працівників) 

 

Перевірка ефективності використання фонду заробітної плати і трудових ресурсів 

Перевірка відображення в обліку розрахунків з оплати праці (регістри синтетичного та 
аналітичного обліку за рахунком 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»  

(Журнал-ордер № 5 та 5А), Головна книга) 

Перевірка правильності й обґрунтованості проведених розрахунків з оплати праці 
(нарахування заробітної плати, утримання із заробітної плати) 

Перевірка достовірності фінансової та статистичної звітності підприємства (Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2), 
статистична звітність з праці (Звіт із праці) (ф. № 1-ПВ) та розрахунків із цільовими 
фондами) 
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бітної плати, що зазначена в первинних доку-
ментах, із даними підрахунків накопичуваль-
ної відомості згідно з табельними номерами 
працівників, а також звірка даних цих відомос-
тей із сумами, зазначеними в розрахунково-
платіжній відомості.

Дані розрахунково-платіжних відомостей 
порівнюють із даними кредитового обороту за 
рахунком 66 у Журналі-ордері № 5 та № 5А. 
Під час контролю розрахунків з оплати праці 
контролери перевіряють правильність ариф-
метичних підсумків у документах на нараху-
вання та виплату заробітної плати.

Після відстеження нарахованої заробітної 
плати контролери перевіряють правильність 
проведених утримань із заробітної плати. 
Станом на 1 липня 2018 р. встановлено такі 
утримання із заробітної плати:

– податок на доходи фізичних осіб – 18%;
– військовий збір – 1,5%;

– профспілковий внесок – 1% (за заявою 
працівника).

В обов’язковому порядку контролери вста-
новлюють достовірність проведення утри-
мань із заробітної плати за виконавчими 
листами, відшкодуванням завданих матері-
альних збитків та іншими видами утримань. 
Для встановлення правомірності надання 
пільг щодо оподаткування прибутковим 
податком на доходи фізичних осіб під час 
контролю слід дослідити законність підстав 
для цього (право на отримання пільги під-
тверджується документально).

Послідовність перевірки розрахунків з 
оплати праці наведено на рис. 2.

У кінці перевірки контролер здійснює уза-
гальнення результатів внутрішньогосподар-
ського контролю розрахунків з оплати праці, 
що передбачає застосування отриманої 
інформації під час складання висновків та 

Рис. 3. Типові порушення та помилки під час здійснення розрахунків з оплати праці  

Типові порушення та помилки під час здійснення розрахунків з оплати праці 

Порушення під час укладання трудових угод та контрактів 

Відсутність обов’язкових документів з обліку оплати праці та порушення вимог до їх 
оформлення 

Неправильне відображення нарахованих сум заробітної плати на рахунках 
бухгалтерського обліку та звітності 

Помилки у відображенні фактично виконаних робіт або наданих послуг, 
використання підставних осіб під час виконання тимчасових та сезонних робіт 
 

Неправильне оподаткування нарахованої та виплаченої працівникам підприємства 
матеріальної допомоги 

Помилки у проведенні обчислення утримань та нарахувань податків і зборів 

Застосування пільг під час оподаткування доходів фізичних осіб без наявності 
документів, які підтверджують ці пільги 

Помилки в розрахунках відпускних, лікарняних листах із тимчасової 
непрацездатності, інших виплат працівникам 

Неправильне визначення тарифних ставок, посадових окладів та розцінок 

Порушення термінів виплати заробітної плати працівникам підприємства 
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надання пропозицій щодо усунення виявле-
них помилок, порушень, недоліків.

За даними перевірки інформація щодо 
виявлених порушень та відхилення щодо її 
достовірності розрахунків з оплати праці уза-
гальнюється у звіті контролера про резуль-
тати внутрішньогосподарського контролю або 
доповідній записці.

Систематизацію типових порушень під час 
здійснення розрахунків з оплати праці, які 
можуть бути виявлені контролерами під час 
перевірки, наведено на рис. 3.

За результатами перевірки керівництво під-
приємства приймає рішення щодо усунення 
порушень і відхилень стосовно способу та 
строків виправлення помилок, порядку вне-
сення змін до облікової політики та способу 
покарання винних осіб або заохочення.

Порушення термінів виплати заробітної 
плати працівникам та законодавства про працю 
має правові наслідки та тягне за собою адміні-
стративну та кримінальну відповідальність.

Висновки з цього дослідження. Контр-
оль розрахунків з оплати праці є важливим 
та невід’ємним елементом системи внутріш-
ньогосподарського контролю на підприємстві. 
Під час перевірки особливу увагу потрібно 
приділяти первинним документам, що регла-
ментують відносини з робітниками, а також 

нарахування та виплату заробітної плати. 
Проведення перевірки розрахунків із пер-
соналом передбачає контроль над дотри-
манням чинного законодавства про працю, 
правильність нарахування заробітної плати і 
проведення утримань із неї. Отже, контроль 
над розрахунками з оплати праці є досить 
трудомістким процесом, який потрібно прово-
дити досить уважно та ретельно.

За результатами проведеного дослідження 
внутрішньогосподарського контролю пропо-
нуємо такі заходи щодо поліпшення стану 
розрахунків з оплати праці:

– створити службу внутрішньогосподар-
ського контролю на підприємстві, до компе-
тенції якої будуть належать обов’язки щодо 
проведення заходів зі збереження даних 
об’єктів обліку від знищення та розкрадання;

– затвердити накази, положення, інструк-
ції щодо дотримання цих вимог працівниками 
підприємства;

– розподілити обов’язки з перевірки та 
контролю оформлення, приймання, передачі 
документів до архіву, правильності оформ-
лення інвентаризаційних відомостей;

– відповідальність за правильність оформ-
лення документів щодо розрахунків з оплати 
праці та достовірність їх даних несуть особи, 
що склали цей документ.
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